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27 rokov skúseností
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Teraz, s blížiacimi sa vianočnými sviatkami,
treba našu myseľ nechať konečne oddýchnuť a tešiť sa na všetko príjemné, čo sviatky
prinášajú. Ponoriť sa do vône pri pečení vianočných koláčikov, prípadne si skrášliť svoj
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teplý nápoj.
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ELEKTRICKÉ ZARIADENIA V BYTOVÝCH DOMOCH
Vyhovujúce elektrické zariadenia v bytových domoch sú základom ich bezpečnej prevádzky. Či už z pohľadu ich spoločného využitia v spoločných častiach bytových domov, alebo z pohľadu individuálneho využívania každým vlastníkom bytu samostatne.

NÁSTRAHY Z MINULOSTI
Pred niekoľkými desiatkami rokov sa v
prevažnej miere používali v elektroinštalácii
namiesto medených hliníkové vodiče, ktoré
boli síce lacnejšie, mali však horšiu vodivosť
a boli citlivejšie na mechanické poškodenie.
Hliníkové vodiče sa vo vypínačoch a zásuvkách z dlhodobého hľadiska uvoľňovali,
čím spoje strácali na svojej vodivosti. Takto
uvoľnené spoje sa prehrievali, čo mohlo viesť
až k iskreniu a následnému vzniku požiaru.
Aj preto si elektroinštalácie vyhotovené z
hliníkových vodičov vyžadujú väčšiu pozornosť a pri najbližšej rekonštrukcii elektroinštalácie sa odporúčajú vymeniť za medené.

POČET SPOTREBIČOV, ODBER, PRÍKON,
KATEGÓRIE
Väčší počet elektrických spotrebičov v byte
znamená nielen vyššiu spotrebu elektrickej
energie, ale aj jej vyšší príkon. Príkon elektrickej
energie v byte hovorí o tom, aké množstvo
elektrickej energie je možné využívať súčasne.
Ak je elektroinštalácia nadimenzovaná
správne, po prekročení stanoveného príkonu
(napr. pri súčasnom zapnutí rýchlovarnej kanvice, práčky a mikrovlnnej rúry), ističe odpoja
príslušný elektrický obvod. V prípade, že by
elektrický rozvod nebol nadimenzovaný
správne a nedošlo by k odpojeniu obvodu, s najväčšou pravdepodobnosťou by to
viedlo ku skratu a následnému požiaru.

REVÍZIE
Revízie elektroinštalácie v spoločných priestoroch bytového domu sú povinné zo zákona a vykonáva ich na základe podpísanej

4
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BYTOVÉ PRIESTORY V PRÍPADE SÚČASNÉHO PRÍKONU ROZDEĽUJEME DO TROCH ZÁKLADNÝCH SKUPÍN:
A obytné priestory s elektrickým osvetlením a zásuvkami,
B obytné priestory s elektrickým ohrevom vody a/alebo varením,
C obytné priestory s elektrickým vykurovaním.

zmluvy o výkone správy v päťročných intervaloch správca odborne spôsobilou osobou.
Za bezpečnosť elektroinštalácie v bytoch
alebo nebytových priestoroch zodpovedá
jeho vlastník. Treba pripomenúť, že revízie
elektroinštalácie v bytoch alebo nebytových
priestoroch nie sú povinné, určuje si ich vlastník sám, podobne ako opravy alebo výmenu.
K výmene elektroinštalácie v spoločných
priestoroch pristupujú vlastníci na
základe hlasovania, ktoré iniciuje správca na základe jej životnosti. O stave elektroinštalácie v spoločných priestoroch v
mnohom napovie aj revízna správa vyhotovená revíznym technikom.

VÝHODY NOVEJ ELEKTROINŠTALÁCIE
Vyššia miera bezpečnosti a dlhšia životnosť, to sú dve hlavné výhody novej
elektroinštalácie. Aby to tak bolo, každú
výmenu elektroinštalácie je potrebné vopred konzultovať s odborne spôsobilou osobou z danej oblasti.
Každý projektant elektroinštalácie s oprávnením vie navrhnúť rozvody s vhodným priemerom, dĺžkou, počtom vodičov,
vypínačmi, zásuvkami, istením a ďalšími
bezpečnostnými prvkami. Odborne spôsobilá firma s dostatočnými skúsenosťami vie
následne pristúpiť k realizácii.

Sekcia ELEKTORINŠTALÁCIE

POZOR NA ELEKTROTECHNICKÚ VÝMENA ELEKTRICKÝCH ROZVODOV
A POŽIARNU BEZPEČNOSŤ V PRÍPADE V BYTE A POVOLENIE.
HORĽAVÝCH MATERIÁLOV
Elektrické zariadenia (inštalácie, rozvody
a pod.), ktoré sa vyhotovujú do horľavých
podkladov si vyžadujú zvýšenú pozornosť
z hľadiska požiarnej bezpečnosti. V danom
prípade sa rovnako znalosť predpisov
vyžaduje nielen od projektantov z oblasti
elektrotechniky, ale aj od samotnej realizačnej firmy. V opačnom prípade dochádza k podceňovaniu bezpečnostných opatrení, čo môže v praxi znamenať veľké riziko
s možnosťou vzniku požiaru. Smerodajnou
v tejto oblasti je STN Elektrické zariadenia v
horľavých látkach a na nich, ako aj zákon o
ochrane pred požiarmi.

Rozhodujúcim faktorom je, čo a ako budete
vymieňať. Vaše povinnosti by sa dali zhrnúť
nasledovne:
Ohlásenie stavebnému úradu je potrebné
v prípade výmeny alebo úpravy elektroinštalácie, pri ktorej dôjde k zmene jej trasy.

ZÁVER
V prípade výmeny alebo úpravy elektroinštalácie v byte alebo nebytovom priestore sa spoliehajte len na odborne spôsobilé
osoby z danej oblasti. Nezabudnite, že by ste
mali od revízneho technika na záver dostať
revíznu správu o bezpečnom prevádzkovaní elektrického zariadenia. Tú je potrebné
v prípade zmien vykonaných v byte alebo
nebytovom priestore predložiť aj správcovi
domu. Vlastníkovi bude zase slúžiť pre potreby poisťovne v prípade škodovej udalosti.

DÔLEŽITÉ:
Predlžovacie káble (predlžovačky)
by mali slúžiť len na dočasný rozvod elektriny. Ich vodiče hlavne pri
väčšej záťaži nemajú dostatočný
prierez, čo môže spôsobiť požiar. Pri
mechanickom poškodení zase hrozí
úraz elektrickým prúdom.
V priestoroch, akými sú kúpeľne, platia pre elektroinštaláciu prísnejšie
pravidlá ako pre ostatné priestory.
Kúpeľňa býva rozdelená na niekoľko
elektroinštalačných zón vzhľadom
na použité osvetlenie, zásuvky a
elektrické spotrebiče. Dôležité je aj
ochranné pospájanie.

Autor článku: Ing. Karol Kucka
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Sekcia POISTENIE

JE VÁŠ BICYKEL NA TÚTO ZIMU ZABEZPEČENÝ
SPRÁVNE?
Predaje bicyklov rastú nielen v zahraničí, ale aj u nás. Medziročný nárast podľa medializovaných
informácií dosiahol od 60 do 100 %.

D

ôvodom sú prevažne obmedzenia
v cestovaní spojené so súčasnou
situáciou s COVID-19 a relatívne
nenáročným športom na voľné chvíle pre celú
rodinu. Kúpa bicykla je spojená aj s rizikami. Ich
umiestnenie a zabezpečenie nie je v podmienkach bytu alebo bytového domu vždy ideálne.
Pre vašu informáciu vám prinášame aspoň
krátky prehľad možností poistenia bicyklov a
prípadných požiadaviek poisťovní na ich zabezpečenie pre prípad krádeže vlámaním.
Jednou z noviniek je možnosť zakúpiť si
poistenie priamo u predajcu bicyklov.
Poistenie je možné zakúpiť nielen na nový,
ale aj na používaný bicykel; maximálne však
do 3 rokov jeho veku. Doba, na ktorú môžete
uzavrieť poistenie, je 1 – 3 roky, v závislosti
od vášho výberu s územnou platnosť pre Slovensko alebo celý svet.

Ak vám bicykel ukradnú, dostanete od predajcu nový do výšky
poistného plnenia.

6
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POISTENIE KRYJE KRÁDEŽ:
• z uzamknutého priestoru, t. j. byt, pivnica,
hotelová izba, nosič na aute
• z vonkajšieho priestoru, ak je bicykel uzamknutý zámkom k pevnému stojanu alebo k
iným pevným častiam (napr. plot, zábradlie
a pod.).
Požiadavky na zámok:
• zámok typu „U“ s cylindrickou vložkou a s
priemerom strmeňa z kalenej ocele min.
8 mm alebo
• káblový/lankový/reťazový zámok s priemerom oceľového lanka/zámku min.
8 mm alebo
• zámok s označením security level 5 a viac

V RÁMCI POISTENIA ZÍSKAVATE
AJ ASISTENČNÉ SLUŽBY V RÁMCI
EURÓPY:
• odvoz bicykla do najbližšieho servisu v
prípade nehody, max. do 50 km
• oprava bicykla po nehode do výšky limitu
400 € (oprava roztrhnutej reťaze, prasknutého ráfika, zlomených špíc, brzdy, pedálu a iné)
• odvoz k lekárovi do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia (limit 400 €)
Ak ste na takéto poistenie pri kúpe
zabudli alebo vlastníte bicykel starší, stále
existuje možnosť, že takéto poistenie obsahuje aj vaše poistenie domácnosti.
Limity poistného plnenia sú však v tomto
prípade rôzne a požadované podmienky zabezpečenia prísne. Pre vašu informáciu vám
prinášame prehľad aktuálnych podmienok poisteného krytia bicyklov pre prípad
krádeže vlámaním v rámci poistenia domácnosti od rôznych poisťovní.

Sekcia POISTENIE

Odcudzenie bicykla krádežou/vlámaním
Poisťovňa

Byt

Spoločné priestory
v bytovom dome

Mimo miesta
poistenia – územie SR

LIMIT poistného plnenia (LP ) a
požadované zabezpečenie

LIMIT poistného plnenia (LP) a
požadované zabezpečenie

LIMIT poistného plnenia (LP) a požadované zabezpečenie

Komunálna
poisťovňa, a. s.

LP v byte do 100 % z poistnej sumy
pre poistenie zariadenia domácnosti,
zabezpečenie v závislosti od zvolenej
poistnej sumy pre poistenie zariadenia bytu. Nebytový priestor tvoriaci
príslušenstvo bytu – limit plnenia
800 € alebo 1500 €.
Zabezpečenie: objekt riadne uzamknutý bez špecifikácie uzamykacieho
systému a materiálu dverí.

LP 800 € alebo 1 500 €.
Zabezpečenie: objekt riadne uzamnepoisťujú
knutý bez špecifikácie uzamykacieho
systému a materiálu dverí.

AXA
poisťovňa, a. s.

LP v byte do 100 % z poistnej sumy
pre poistenie zariadenia domácnosti, v závislosti od limitu plnenia pre
odcudzenie vecí krádežou vlámaním.
Nebytový priestor tvoriaci príslušenstvo
bytu je LP do 10 % – min. 800 € alebo
do 20 % – min. 1600 €.
Zabezpečenie: uzamknutý priestor a
vstupné dvere musia byť zabezpečené
zadlabacím dózickým zámkom alebo
zámkom s cylindrickou vložkou.

LP 5 % – min. 400 € alebo 10 % – min.
800 € z dojednanej poistnej sumy pre
poistenie zariadenia domácnosti.
Zabezpečenie: uzamknutý priestor
a vstupné dvere musia byť zabezpečené zadlabacím dózickým zámkom alebo zámkom s cylindrickou
vložkou. Bicykel navyše musí byť pevným uzamknutím spojený s iným nepremiestniteľným predmetom.

KOOPERATIVA
poisťovňa, a. s.

LP do 100 % z poistnej sumy pre poistenie zariadenia domácnosti.
Zabezpečenie: napr. do LP 10 000 € –
LP v byte do 100 % poistnej sumy pre
vstupné otvory zabezpečené dverami
poistenie zariadenia domácnosti.
pevnej konštrukcie (t. j. celodrevené,
Zabezpečenie: v závislosti od zvolenej
nepoisťujú
plastové, kovové, automatické odsúvapoistnej sumy pre poistenie zariadecie dvere a s preskleným otvorom do
nia bytu.
0,1 m2, nie z tvrdeného papiera) uzamknuté cylindrickou vložkou alebo bezpečnostným visiacim zámkom.

Allianz
Slovenská
poisťovňa, a. s.

LP v byte do 100 % z poistnej sumy
pre poistenie zariadenia domácnosti v
byte; priestory tvoriace príslušenstvo
bytu alebo priestory slúžiace výlučne
na užívanie poisteným je LP do 10 %,
max. 3 000 €. Zabezpečenie: v závislosti
od zvolenej poistnej sumy pre poiste- nepoisťujú
nie zariadenia bytu; priestory tvoriace
príslušenstvo bytu alebo iné priestory
určené na výlučné užívanie poisteného,
garáž a vedľajšie stavby musia byť uzamknuté zámkom s cylindrickou vložkou
alebo bezpečnostným visiacim zámkom.

nepoisťujú

LP v byte od 500 € do 5 000 €.
Zabezpečenie: v závislosti od zvolenej
poistnej sumy bytu. V priestoroch
PREMIUM-IC,
patriacich výlučne k bytu je LP max.
pobočka
1 000 €. Zabezpečenie: všetky dvere nepoisťujú
poisťovne z iného
do miesta poistenia (pivnice, špajza,
členského štátu
komora) musia byť uzamknuté zámkom s bezpečnostnou cylindrickou
vložkou alebo visiacim zámkom.

nepoisťujú

Dôležité upozornenie:
Spôsoby zabezpečenia uvedené v tabuľke
sú orientačné a nemusia platiť pre vami dojednané poistenie. Aktuálny spôsob požadovaného zabezpečenia si overte vo vašich
poistných zmluvách.

Autor článku: Ing. Anton Repkovský

LP 5 % – min. 400 € alebo 10 % – min.
800 € z poistnej sumy. Krádežou bicykla
mimo miesta poistenia sa rozumie krádež
bicykla, ku ktorému od okamihu jeho obstarania ako novej veci neuplynulo viac
ako 7 rokov, a ku ktorej došlo kdekoľvek
na území SR. Poistiteľ poskytne poistné
plnenie iba za predpokladu, že bicykel
bol pevným uzamknutím spojený s iným
nepremiestniteľným predmetom. Škoda
musí byť potvrdená Políciou SR.

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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Hurbanova ulica

HISTÓRIA – UHORSKÁ KRÁĽOVSKÁ ŠTÁTNA
HLAVNÁ REÁLNA ŠKOLA
Uhorská kráľovská štátna hlavná reálna škola – dnešná budova Žilinskej univerzity.

B

udova školy bola postavená podľa
projektu z r. 1909 od Ambrusa Ortha a
Emila Somla v štýle maďarskej secesie.
Stavba začala 8. februára 1910 a dokončená
bola v roku 1913 stavebnou spoločnosťou
Ákosa Mártona a Jakaba Szalku. Nábytok
vyhotovila firma Gyulu Palágyiho. Autorom
hlavného vstupu do budovy a dvoch reliéfov
s alegóriou vyučovania bol Géza Maróthy.
Všetci vyššie menovaní boli z Budapešti.
Pôvodný rozpočet bol v hodnote 636 000
korún, náklady sa však zvýšili.

ZAUJÍMAVOSŤ
Maróthy vytvoril i reliéfny kríž
s motívom ukrižovaného Krista s
nápisom IN HOC SIGNO VINCES –
V TOMTO ZNAMENÍ ZVÍŤAZÍŠ.

detail reliéfu s alegóriou vyučovania

8
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Vo dvore bola telocvičňa, tenisový kurt,
dielne a byt školníka; nerealizovala sa plánovaná stavba bazénu v suteréne.
V telocvični sa v roku 1919 uskutočnilo ustanovujúce zhromaždenie Slovenskej ľudovej
strany. Medzi jej organizátormi bol aj profesor školy a kňaz Jozef Kačka, ktorý učil
slovenčinu a napísal aj učebnicu slovenskej
literatúry. V r. 1942 – 1946 bola pred budovu
umiestnená socha Antona Bernoláka.
Po skončení I. sv. vojny odišla väčšina profesorov do Maďarska, a preto sa začalo
vyučovať až 15. februára 1919. Škola bola
premenovaná na Československú štátnu
reálku Jána Palárika ako jedna z troch sedemtriednych reálok na Slovensku. V r. 1939 –
1945 to bolo Štátne slovenské gymnázium,
potom do r. 1953 Štátne gymnázium, od r.
1956 Jedenásťročná stredná škola.

V budove však zároveň pôsobila i základná škola. V r. 1959 asanovali prízemnú
bočnú časť a začali stavať novú budovu
Jedenásťročnej strednej školy. Stavbu
dokončila v roku 1962 Vysoká škola dopravy a spojov Žilina a dostala označenie
BLOK B. Škola od septembra 1960 získala i
hlavnú budovu reálky, označovanú potom
ako BLOK A. Okrem toho škola tiež získala
aj BLOK C – budovu bývalého Katolíckeho domu. Tú po r. 1990 odovzdala v rámci
reštitúcie pôvodnému majiteľovi.

Pečiatka Žilinskej
štátnej hlavnej
reálnej školy
založenej v r. 1900

Sekcia HISTÓRIA

V reálke pôsobili mnohé osobnosti. Kreslenie tu učil do roku 1918 maliar Gustáv
Obendorf, ktorého tri rozmerné olejomaľby
boli umiestené na stenách školy. Cez vojnu
však boli zo školy ukradnuté. Ako učiteľ tu
pôsobil aj výtvarník Stanislav Bíroš. Škola
vychovala množstvo známych maliarov a
výtvarníkov – Vincenta Hložníka, Imricha
Weiner Kráľa, Zdena Horeckého, Gejzu Salaya, Andreja Barčíka, Mojmíra Vlkoláčeka,
Vladimíra Kompánka, architekta Štefana Milučkého a ďalších.
V škole sa učili i viacerí neskorší politici –
Jozef Tiso, Štefan Bašťovanský, spisovatelia
a básnici – Štefan Brezány, Ľubomír Feldek,
Milan Ferko, Janko Frátrik, Ján Kostra, Janko Lenčo, Belo a Štefan Letz, právnik Ernest
Žabkay, izraelský generál Viliam Meljon,
historik Richard Marsina, matematici Jozef
Síkora a Michal Harant, akademik Emil Špaldoň, architekt Michal Scheer a mnohí ďalší.
Budova školy bola vyhlásená v roku 1963
za národnú kultúrnu pamiatku. Od r. 2008
je budova opustená, bol vypracovaný his-

1913

torický a pamiatkový prieskum. Súčasným
zámerom univerzity je nové využitie budovy
po jej obnove.
Autor článku: Mgr. Peter Štanský

autor projektu budovy Ambrus Orth

autor projektu budovy Emil Somlo

1915

1920

bočná časť budovy na Legionárskej ulici, asanovaná v r. 1959

Časopis BYTTERM December 2020

9

Sekcia KÚRENIE

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ
PRECHÁDZA VEĽKÝMI ZMENAMI
Žilinská teplárenská prechádza zmenami a všetky sú pre jej odberateľov a obyvateľov mesta
pozitívne. Modernizácia rozvodov vstupuje do poslednej fázy, očakáva sa výrazné zníženie strát.

P

ara je v porovnaní s vodou veľmi
nevýhodné médium. Horúcovodné potrubie je oveľa lepšie izolované a v ňom
rozvádzanej vode stačí nižšia teplota. Horúca voda v potrubí prináša okrem šetrenia v
peňaženkách odberateľov aj lepšie životné prostredie. To sú hlavné dôvody, prečo
Žilinská teplárenská už druhý rok po sebe
vymieňa zastaralé parovody za moderné
úsporné horúcovody.
V modernizácii bude spoločnosť pokračovať
aj v ďalších rokoch. Minulý rok sme vymenili
potrubie dlhé 9 kilometrov na trase z teplárne
cez sídlisko Vlčince až po Solinky. V tomto
roku na úseku zo Soliniek, ulice Boro-vej, až
po veľkogaráže sme vymenili 3 kilometre potrubia a nasledujúci rok rekonštrukciu rozvodov zavŕšime výmenou parovodu s dĺžkou
7 kilometrov od veľkogaráží, cez Hliny III,
Bulvár až po Aupark.

pretržité monitorovanie. Monitorovací systém umožňuje vyhodnocovať poruchové
stavy úsekov, čo najpresnejšie ich lokalizovať
a informácie o stave potrubia a poruchové
signály bude vysielať na pracovisko dispečingu v teplárni. Trvalé vyhodnocovanie stavu
potrubia a porúch na jednotlivých potrubných úsekoch bude prebiehať automaticky.
Paralelne vymieňame parné výmenníkové
stanice odberateľov za moderné kompaktné
horúcovodné s lepšou účinnosťou.

výmena rozvodov, ul. Hlinská

tepláreň začala s výstavbou zariadenia pre
suchý odber popolčeka z elektrostatických
odlučovačov a druhých ťahov kotlov K1 a
K2. Výstavbou zariadenia dosiahneme ekologické nakladanie s produktami spaľovania
a suchý popolček bude využívaný v stavebnom priemysle. Investícia, ktorá sa pohybuje
na úrovni 3 miliónov eur, bude do prevádzky
spustená v najbližších dňoch a zabezpečí, že
popolček vyprodukovaný na kotloch nebude
ukladaný na odkalisko.

Zmyslom celej výmeny je zlepšenie ekonomických a najmä ekologických parametrov.

SLOVÁ RIADITEĽA
„Vynútené niekoľkotýždňové odstávky
-_
tepla, rozkopané ulice, obchádzky, výrub
drevín či obmedzenia v parkovaní nie
sú nič príjemné, bez toho to však nejde.
Chcem sa poďakovať našim odberateľom a obyvateľom rekonštrukciou
dotknutých lokalít za ich pochopenie a
trpezlivosť,“ ospravedlňuje sa generálny riaditeľ Žilinskej teplárenskej Viliam
Mrvečka. „Nový horúcovod nám zníži
straty a poruchovosť, ktoré máme na
dožívajúcom parovodnom rozvode,
skvalitní dodávku tepla a
zároveň
zvýšime efektivitu celého systému CZT,
čo sa v konečnom dôsledku premietne
aj do stabilizácie ceny tepla,“ pokračuje
Viliam Mrvečka. Nezanedbateľný je aj
ekologický prínos, ročná úspora emisií
znečisťujúcich látok bude zodpovedať
12 000 MWh tepla vyrobeného z uhlia,
čo znamená úsporu 2 700 ton uhlia, teda
takmer 2 vlaky.

Okrem rozvodov sa takisto rekonštruujú
existujúce šachty, keďže sú v zlom technickom stave. Nový horúcovod je vybavený
systémom, ktorý zabezpečuje jeho ne-
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SUCHÝ ODBER POPOLČEKA
Nová technológia suchého odberu popolčeka zabezpečí, že popolček z kotlov bude
likvidovaný priamo v teplárni a nebude viac
ukladaný na odkalisko v Rosine.
Pri prevádzkovaní troch uhoľných kotlov tepláreň vyprodukuje cca 15 tisíc ton
popolčeka a škvary, ktoré sú vo forme hydrozmesi prepravované na odkalisko do Rosiny. Odkalisko, ktoré slúži takmer 35 rokov, a
do súčasnosti bolo na jeho ploche 22,55 ha
uložených približne 2 milióny m3 popolovín,
sa blíži k naplneniu úložnej kapacity. Preto

v máji nastúpil do funkcie predsedu
predstavenstva a generálneho riaditeľa
Ing. Viliam Mrvečka

výmena rozvodov, ul. Hlinská

TEPLÁREŇ ZNIŽUJE UHLÍKOVÚ STOPU. DO ROKU 2023 UKONČUJE VÝROBU ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ ZNIŽUJE CENU
TEPLA Z UHLIA S CIEĽOM ZNÍŽIŤ EMISIE ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK.
TEPLA UŽ DNES
Výrobnú základňu teplárne v súčasnosti tvoria štyri vysokotlakové parné kotly, z toho tri na uhlie
a jeden na zemný plyn. Všetky kotly na uhlie sú plne plynofikované – zemný plyn sa doteraz
používal primárne na zakurovanie a stabilizáciu horenia v prípade nízkych výkonov. Priemerná
spotreba uhlia za ostatné roky sa pohybovala na úrovni 155 000 ton za rok. Ročne tak prichádzalo do teplárne niečo vyše 110 vlakov. „Táto spotreba nám každoročne klesá. Je naším priorit-

výmena rozvodov na Solinkách
ným záujmom znižovať podiel uhlia,“ uviedol
generálny riaditeľ a doplnil, že kým v roku
2015 tepláreň spotrebovala 170 000 ton uhlia,
tento rok bude spotreba uhlia cca 100 000 ton,
čo je o 36 vlakov menej. Kedysi plne uhoľná
tepláreň bude od budúceho roku vyrábať e-

nergiu na 50 % z uhlia a 50 % z plynu. „Máme
jasný cieľ. Do roku 2023 máme v pláne úplne
ukončiť výrobu tepla z uhlia a sústrediť sa na
iné zdroje. Tento náš environmentálny príspevok považujeme za potrebný pre budúcnosť,“
uzavrel V. Mrvečka.

Nedávno prebehla zmena vo vedeniach všetkých šiestich teplární patriacich do portfólia
štátu. MH manažment, ako jediný akcionár
týchto teplární, medzi ktoré patrí aj Žilinská
teplárenská, vytvoril MH Teplárenský holding,
ktorého cieľom je zefektívnenie fungovania
teplární so synergickým efektom. Už po pár
mesiacoch nový model riadenia prináša prvé
ovocie v podobe zníženia nákladov, zefektívnenia procesov, realizácií lepších nákupov a
využívania zdieľaných služieb v rámci holdingu, čo sa pre odberateľa kladne prejaví už aj
vo vzťahu k cene tepla uplatňovanej v tomto
roku, a to v rámci zúčtovania, ktoré bude vykonané v jarných mesiacoch budúceho roka.
„Žilinská teplárenská od nového roku znižuje cenu tepla o 4 %. Ešte čakáme oficiálne
rozhodnutie z ÚRSO, ale nie je dôvod, aby
nám regulátor zníženú cenu neschválil,“ hovorí Viliam Mrvečka. „ V prijímaní opatrení na
stabilizáciu ceny tepla budeme pokračovať, “
na záver ubezpečil V. Mrvečka.
Autor článku:
Žilinská teplárenská, Mgr. Alexandra Hrnková

Stavebné úpravy existujúcich rozvodov
tepla a zmena média z parného
na horúcovodné, druhá časť
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Operačného programu
Kvalita životného prostredia.
Dátum začatia realizácie projektu: Jún 2020.
Dátum ukončenia realizácie projektu: November 2021.
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SLEDOVANIE SPOTREBY Z MERAČOV
AJ POČAS ROKA
Sledovanie spotreby z meračov tepla a vodomerov aj počas kalendárneho roka je častou
požiadavkou vlastníkov bytov.
ZABEZPEČENIE TEJTO POŽIADAVKY
SA NAJEFEKTÍVNEJŠIE VYKONÁ AUTOMATIZOVANÍM ZBERU ÚDAJOV
MERAČOV A OBMEDZENÍM VPLYVU
ĽUDSKÉHO FAKTORA.
Z dôvodu vzájomnej blízkosti všetkých meračov v bytovom dome sa pre automatický
zber údajov v pôvodnej bytovej zástavbe
najviac využíva rádiová sieť. Okrem rádiového prenosu existujú aj iné spôsoby automatického zberu údajov z meračov, ale tie
sú finančne náročnejšie (napr. prenos cez
pevný kábel). Tieto sa uplatňujú najmä pri
výstavbe nových obytných domov.

AJ VIACKRÁT DO ROKA
Po spracovaní získaných odpočtov
je možné vlastníkom zabezpečiť
následné poskytovanie získaných
údajov z meračov tepla a vody aj
opakovane v priebehu roka – v
zmysle európskej legislatívy.

Vďaka automatizovanému zberu údajov
majú správca systému centrálnych odpoč-
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tov a hlavne vlastník bytu k dispozícii nielen aktuálne údaje z týchto meračov, ale aj
ich históriu a poruchové stavy. Vlastník tak
má energie v byte pod svojou kontrolou.
Na uvedenom princípe pracuje v Bytterme
systém centrálnych odpočtov CRS 40. Systém slúži na bezkontaktný odpočet dát
vysielaných elektronickými pomerovými
rozdeľovačmi
vykurovacích
nákladov
(PRVN) E-ITN 30.2, ktoré sú namontované
na vykurovacích telesách, a elektronickými
rádiovými modulmi E-RM 30, ktoré sú
osadené na bytových vodomeroch. Keďže
je systém bezdrôtový, s výnimkou napájania komunikačných jednotiek z elektrickej
siete 230 V, nevyžaduje sa pri inštalácii
montáž žiadnych vedení.

OPIS SYSTÉMU:
Odpočtová sieť v bytovom dome sa skladá
z jednej komunikačnej riadiacej jednotky
typu B a niekoľkých komunikačných zberných jednotiek typu A (viď. obrázok). Tieto
jednotky sú už pri inštalácií automaticky
nakonfigurované do bezdrôtovej siete.

Sekcia TECHNOLÓGIE

Každá zberná jednotka A má priamy rádiový kontakt buď s riadiacou jednotkou B alebo s inou jednotkou A, ktorá signál zaznamená a
ďalej odošle. Jednotka B vyhodnocuje komunikáciu v celej odpočtovej sieti domu; získané dáta spracuje a uloží. Uložené údaje následne
automaticky odosiela internetom do systému centrálnych odpočtov CRS 40. Tieto údaje sú potom k dispozícii pre vlastníkov prostredníctvom portálovej služby Po schodoch.

VÝHODY SYSTÉMU CENTRÁLNYCH ODPOČTOV:
Vďaka inštalácii systému centrálnych odpočtov v bytovom dome budú
mať vlastníci informácie o spotrebe tepla a vody k dispozícii častejšie
ako raz za rok. Ovplyvnenie merania je tiež možné veľmi rýchlo odhaliť a
zjednať tak efektívnu nápravu. Systém uľahčí aj sťahovanie údajov, aby
bolo možné stanoviť hodnoty ku konkrétnemu dátumu (napr. pri odpredaji bytu). Rádiový prenos dát z meračov a ich integrácia na portálovú
službu Po schodoch presne ukážu, ako sa spotreba tepla a vody počas
roka v byte mení, čo pomôže odhaliť aj prípadné nezrovnalosti v ročnom
vyúčtovaní. Správca domu môže následne vykonať kontrolu.

ZÁVER:
Zavedením spomínaného rádiového systému spolu s jeho prepojením na internetový portál bude vlastník bytu schopný sledovať a porovnávať svoju spotrebu tepla a
vody kedykoľvek počas roka. Analýzy totiž
hovoria o tom, že vlastníci, ktorí sú častejšie
informovaní o svojich spotrebách, sa správajú úspornejšie v priemere až o 8 % voči ostatným, ktorí si spotrebu nesledujú.
Autori článku: Ing. Karol Kucka,
Ing. Jozef Seifert

PRÍKLAD OSADENIA 13. POSCHODOVÉHO BYTOVÉHO DOMU NA SOLINKÁCH JEDNOTKAMI TYPU A A B :

13. NP ______
12. NP ______

A zberná jednotka

11. NP ______
10. NP ______
9. NP ______
8. NP ______

A zberná jednotka

7. NP ______
6. NP ______

B riadiacia jednotka

5. NP ______
4. NP ______

A zberná jednotka

3. NP ______
2. NP ______
1. NP ______
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Sekcia VOĽNÝ ČAS

TIP NA VÝLET – HRADNÉ ZRÚCANINY V ZIME
Prinášame vám tipy, kam sa vybrať v našom regióne na prechádzku alebo túru do zimnej prírody spojenú s návštevou zrúcaniny hradu.

S

ituácia spojená s pandémiou COVID-19
spôsobila, že mnoho pamiatok je zatvorených, rušia sa vianočné akcie a trhy.
Hlavným spôsobom vyžitia v týchto dňoch preto ostáva pobyt v prírode. Zimnú prechádzku si
môžete spestriť návštevou zrúcaniny hradu.
V okolí Žiliny máme viacero hradných zrúcanín,
ktoré sú vyhľadávanou turistickou atrakciou
najmä počas leta. No prechádzka zamrznutou prírodou a zasnežené ruiny majú v zime
osobitú atmosféru. Výhodou je, že väčšina
zrúcaním je voľne prístupná, aj keď sú ostatné
pamiatky zatvorené.

HRAD LIETAVA
Hrad sa nachádza v Súľovských vrchoch,
medzi obcami Lietava a Lietavská Svin-

hrad Hričov (foto: www.turistika.cz)

hrad Lietava (foto: www. hradlietava.sk)
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ná-Babkov a patrí k najrozsiahlejším hradným objektom na Slovensku. Má viac ako
sedemsto rokov a svoj najväčší rozkvet zažil
na prelome 16. a 17. storočia, keď ho vlastnil
uhorský palatín Juraj Thurzo.
Prístupný je z Lietavy-Majera po modrej turistickej značke, alebo z Lietavskej Svinnej po
zelenej značke.
O hrad sa v súčasnosti stará Združenie na
záchranu Lietavského hradu, ktorého
poslaním je jeho záchrana a čiatočná rekonštrukcia.

HRAD HRIČOV
Hričov sa ako hrad spomína prvýkrát v listine
z roku 1265. Patrí tak k najstarším hradom
na Považí. V priebehu 17. storočia bol hrad

opustený a začal chátrať.
Na hrad sa dostanete z Hričovského Podhradia po červenej značke. Pri turistickej tabuli
Pod hradom treba odbočiť doprava smerom
hore na hradný vrch.
O hrad sa stará Združenie priateľov
Hričovského hradu, ktorého cieľom je zakonzervovanie zachovaných častí hradu a
archeologický výskum.

HRAD SÚĽOV
Hrad bol postavený v Súľovských skalách v
prvej polovici 15. storočia ako strážny hrad na
ochranu obchodnej cesty. Od konca 18. storočia bol opustený a ruina sa z neho stala po
zemetrasení v roku 1858.
Z hradu sa už veľa nezachovalo, napriek tomu

Sekcia VOĽNÝ ČAS
sa oplatí ho vidieť – je pôsobivo zasadený do
scenérie Súľovských skál a zo svojho vrcholu
poskytuje krásne výhľady do okolitej krajiny.
Hrad je prístupný z parkoviska pred obcou Súľov po zelenej turistickej značke. Po
návšteve hradu môžete pokračovať ďalej po
turistickom Súľovskom okruhu.

STARHRAD
Hrad je známy tiež pod názvami Starý
hrad Strečno alebo hrad Varín. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1241 a je
starším bratom známejšieho hradu Strečno. Starhrad patril do sústavy hradných
opevnení na strednom Považí, jeho úlohou
bolo chrániť severozápadnú hranicu Rakúsko-Uhorska.
Priamo Z hradu je pekný výhľad na Domašínsky meander, ak si však zájdete ešte kúsok
vyššie smerom na Chatu pod Suchým,
výhľad bude ešte lepší a krajší.
Na hrad sa dostanete z Nezbudskej Lúčky po
červenej značke, ktorá ďalej pokračuje po celom hrebeni Malej Fatry. Návštevu hradu tak
môžete spojiť s dlhšou horskou túrou.

TIP NA TÚRU:
LIETAVA – SÚĽOV – HRIČOV
Hrady Lietava, Súľov a Hričov sú navzájom
prepojené turistickými chodníkmi. Zdatnejší
turisti si tak ich návštevu môžu spojiť naraz
s jednou túrou. Ak máte menšie deti alebo
ste skôr rekreační turisti, trasu si rozdeľte na
viacero dní.
Odporúčaná trasa: Lietavská Lúčka (380 m) –
Lietava-Majer (429 m) – hrad Lietava (650 m) –
Podhorie (460 m) - Roháčske s. (692 m) –
Súľov, parkovisko (380 m) – (Z) hrad Súľov
(652 m) – Lúka pod hradom (545 m) – (Č) S.
Roháč-Čiakov (758 m) – hrad Hričov (567 m) –
(N) Hričovská skalná ihla (400 m) – Kotešová,
bus (320 m)

SÚĽOVSKÉ TROJHRADIE
POHORIE:
Súľovské vrchy
HRADY:
Lietava, Súľov, Hričov
DĹŽKA TRASY:
27 km
NÁROČNOSŤ:
3/5
NADMORSKÁ VÝŠKA:
max: 780 m n. m., min: 320 m n. m.
PREVÝŠENIE:
stúpanie: 1 500 m, klesanie: 1 560 m

Aj pri pobyte v prírode chráňte seba a svoje
okolie. Nezabudnite na rúško, hygienu rúk a
dodržiavanie odstupov.
Zdroj: www.hradlietava.sk,
www.kamnahory.sk,
www.kamnavylet.sk,
www.hradhricov.sk, www.hiking.sk

hrad Súľov (foto: www. mapio.net)

hrad Lietava (foto: www. hradlietava.sk)

Starhrad (foto: www.kamnavylety.sk)
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ZLEPŠOVANIE KVALITY BÝVANIA

Pri výstavbe starších bytových domov v 60. rokoch 20. storočia nebol kladený dôraz na energetickú hospodárnosť. Neboli k dispozícii
dnešné moderné technológie a materiálové riešenia. Chladné múry a netesné okná znižovali komfort vnútorného prostredia objektov a vyžadovali zvýšené náklady na kúrenie počas zimných mesiacov.

V

posledných rokoch prešlo mnoho
bytových domov spravovaných
našou spoločnosti BYTTERM komplexnou obnovou, ktorá priniesla aj
ďalšie možnosti skvalitnenia bývania.

lia bytového domu na ulici Hlinská 2586 tešia
z obnovených a predovšetkým zväčšených
lodžii. Táto kvalitatívna zmena im umožní
stráviť viac príjemných chvíľ v exteriéri,
napríklad pri rodinnom nedeľnom obede.

Vďaka poslednej stavebnej akcii sa obyvate-

Autor článku: Ing. Karol Kucka

V TOMTO ČÍSLE ČASOPISU VÁM PREDSTAVÍME BYTOVÝ DOM NA
ULICI HLINSKÁ 2586 A JEHO CESTU KOMPLEXNOU OBNOVOU:
PRIEBEH OPRÁV						

ROK

Kolaudácia bytového domu: 			

1963

Oprava strechy: 					

2005

Zateplenie bytového domu a hydraulické vyregulovanie ÚK:

2009

Výmena spoločných rozvodov: 			

2015

Rekonštrukcia a výstavba lodžií: 			

2020

Zlepšenie kvality bývania – Hlinská 2586:
zástupca vlastnikov vchodu 38 Vladimír Krakovský
prejavil spokojnosť s novou lodžiou
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Sekcia REKONŠTRUKCIA

NIE JE OBNOVA AKO OBNOVA

EKONOMSERVIS stavia lodžie plné pohody

Obnova panelového domu nespočíva iba v zateplení obvodových konštrukcií – fasády, strechy, výmeny okien, dverí, opráv kanalizačných, vodovodných a plynových potrubí, opráv výťahov, sanácie balkónov – žiaľ, niekedy iba výmenou zábradlí. Všetko toto má
prispieť k tomu, aby sa zvýšil komfort nášho bývania.

LODŽIE PLNÉ POHODY
Poškodené balkóny si veľakrát vyžadujú
náročnejšie a komplexnejšie riešenia a investície do ich rekonštrukcií sú často vyššie
ako ich reálna úžitková hodnota a predĺžená
životnosť. Nehovoriac o tom, že postupne sa
požiadavky na teplotechniku bytových domov sprísňujú. V platnosti sú od roku 2016
nové normy, kde hrúbkou zateplenia sa ešte
výraznejšie uberie z už teraz malého pôvodného balkóna či lodžie.

zaťaženia vetrom (STN EN 1991-1-4/NA v
závislosti lokality sa uvažuje fundamentálna
rýchlosť vetra buď 24,0 m/s-1, resp. 26,0 m/s-1),
ale i zaťaženie seizmickými účinkami (STN
EN 1998-1/NA), čím predstavujú konštrukcie
navrhované pre súčasné potreby a požiadavky
nielen zákazníka, ale i slovenskej legislatívy.
Práve preto vznikol nápad odstránenia
starých balkónov a ich nahradenie novými
predsadenými lodžiami. Spolu s tímom statikov a projektantov sa podarilo vyvinúť nový
systém výstavby lodžií, ktorý je aplikovateľný
na panelové i tehlové zostavy domov.
Tento systém, t. j. lodžie EKONORM – SK,
samozrejme striktne zohľadňujú návrhové
kritériá súčasne platných noriem nielen v
oblasti uvažovaného úžitného zaťaženia
(STN EN 1991-2-1 u lodžie = 400 kg/m2),

STAVEBNO-KONŠTRUKČNÉ A DIZAJNOVÉ RIEŠENIA
Týmito lodžiovými systémami môžeme
nahradiť staré betónové balkóny, ako i staré
kovové závesné balkóny, ľudovo povedané lodžie s polovysunutou podlahovou
balkónovou doskou so zábradlím, francúzke
balkóny (pozn., t. j. iba záradlie). Lodžie ale

EKONOMSERVIS
Ale čo tak ponúknuť ešte viac? O to
sa snaží firma EKONOMSERVIS, ktorá
nevykonáva sanáciu balkónov a
lodžií iba klasickým spôsobom, ale v
prípade, že sa vlastníci rozhodnú riešiť
túto obnovu moderným a elegantnejším spôsobom, ako máme možnosť
vidieť na obrázkoch, výstavbou železobetónových lodžií EKONORM – SK,
takéto riešenie vám prinesie viac radosti a pohody.
Toho času naša spoločnosť EKONOMSERVIS, s.r.o. má zrealizovaných niekoľko tisíc predsadených lodžií plných
pohody. Naše referencie môžete vidieť
už vo viacerých mestách na Slovensku,
ako napr. Žilina, Bytča, Martin, Senica,
Holič, Skalica, Bratislava, Trnava, Nové
Mesto nad Váhom, Topoľčany, Čadca,
Uhrovec, Gelnica, Trenčín, Senec, Sládkovičovo, Jablonica, Žiar nad Hronom,
Zvolen, Michalovce, Turzovka, Vrútky,
Sliač, Nová Baňa, Myjava, Lednické
Rovne, Dubnica nad Váhom, Nemšová,
Levice, Banská Štiavnica, Brezno, Podbrezová, Nováky, Dolné Vestenice a v
iných sme zatiaľ v štádiu prípravy projekčnej dokumentácie.

Na systém predsadených montovaných
železobetónových lodžií EKONORM – SK
sme ako prví získali certifikát Technického skúšobného ústavu stavebného.
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môžeme postaviť ako na nezateplené obytné domy, tak i na už zateplené objekty a aj na miestach, kde doteraz neboli, a tak zvýšiť komfort
bývania ako u panelových, tak i u tehlových obytných domoch.
Rozšírením lodžií vzniká väčší priestor, ktorý možno využiť aj inak ako len na skladovanie nepotrebných vecí v domácnosti. Takéto lodžie poskytujú dostatok komfortu na príjemné posedenie a relax, ako i rôzne iné využitie. Lodžie môžu byť hlboké až 1,5 metra a široké 3,0 m až 4,2 m, či
prípadne i viac.

NA VÝBER JE VIACERO DIZAJNOVÝCH
ALTERNATÍV:
Základné alternatívy nám ponúka samotný pôdorys lodžie, kde si možno vybrať
medzi pravouhlým alebo skoseným variantom. Konštrukcia zábradlia môže byť
v rôznom vyhotovení (podrobnejšie na
www.ekonorm.sk). Všetko je konštrukčne
a staticky riešené tak, aby v budúcnosti
bolo možné na týchto lodžiach realizovať
aj prípadné zasklenie.
„Pripomínam, že každý projekt si vyžaduje
individuálny prístup, má samostatnú projektovú a výrobnú dokumentáciu s kompletnými statickými výpočtami, určený je presný
spôsob a postup riešenia,“ vysvetľuje Jozef
Korduliak, konateľ spoločnosti. „Náš pra-

covný tím pozostáva z odborníkov z oblasti projekcie, statiky, obchodu a technikov
stavebnej výroby a prípravy, stavbyvedúcich,
zámočníkov, klampiarov, zváračov, dlaždičov
a zatepľovačov.

poskytujeme bezplatné spracovanie cenovej
kalkulácie, grafickej vizualizácie, finančné poradenstvo a to najdôležitejšie – odborné poradenstvo, technické konzultácie, posúdenie
súčasného stavu stavby s návrhom možného
konštrukčného riešenia,” dodáva Jozef Korduliak, konateľ spoločnosti.

ČO NOVOU LODŽIOU ZÍSKATE?
• zónu oddychu s novými možnosťami
• zhodnotenie a navýšenie trhovej ceny
vášho bytu

Najdôležitejší je pre nás zákazník a jeho
spokojnosť, preto popri stavebnej činnosti

• nízkonákladovosť výstavby nových lodžií
v porovnaní s opravou nevyhovujúcich
starých balkónov
Autor článku: EKONOMSERVIS

Jozef Korduliak, mob. 0903 524 159 | Ing. Ján Otiepka, mob. 0905 338 628 | www.ekonomservis.sk | www.ekonorm.sk
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Sekcia BÝVANIE

PODPORA BÝVANIA V MESTE ŽILINA
SPOLOČNOSŤOU BYTTERM, A. S.
BYTTERM, a. s. teplom zásobuje takmer 22 000 bytov a ďalšie nebytové priestory (školské a predškolské zariadenia, obchodné a administratívne budovy).

C

elkovo až 89 % tepla na vykurovanie a teplú vodu vyrába vo výmenníkových staniciach a dodáva konečným spotrebiteľom. Potrebné teplonosné médium (paru a
horúcu vodu) na výrobu tepla a teplej vody vo výmenníkových staniciach nakupuje
od Žilinskej teplárenskej, a. s. Zostávajúcich 11 % vyrába a dodáva teplo na vykurovanie a
teplú vodu z plynových kotolní.
Siete centrálneho zdroja tepla (CZT) pokrývajú veľkú časť mesta Žilina a sú dostupné aj
pre nové developerské projekty. Podľa koncepcie rozvoja výroby a dodávky tepelnej
energie v meste Žilina je do novopripojených
objektov dodávaná energia z tohto centrálneho zdroja tepla.
Na viacerých nových projektoch sa z veľkej
časti podieľa aj naša akciová spoločnosť Bytterm. Firma disponuje strojno-technickým
vybavením a ľudským potenciálom na zrealizovanie stavieb väčšieho rozsahu, čo sa týka
budovania nových odberných miest tepla a k
nim dotknutých ležatých rozvodov.
V roku 2020 bolo najväčšou investičnou
akciou pre našu spoločnosť vybudovanie
novej výmenníkovej stanice s rozvodmi pre
developerský projekt Zelené Vlčince. Táto
výmenníková stanica bude zásobovať teplom a teplou úžitkovou vodou obytné domy
novej výstavby – centrálny zdroj vykurovania
je finančne a ekologicky najvhodnejší zdroj
energie pre bytovú sféru.
Naša firma zamestnáva kvalifikovaných pracovníkov v profesiách kúrenár, vodoinšta-

BYTTERM PONÚKA MOŽNOSŤ OBJEDNANIA SI PRÁC V BYTOVÝCH DOMOCH A NEBYTOVÝCH PRIESTOROCH
PRE OBYVATEĽOV MESTA ŽILINA:
Ing. Róbert Bálint, riaditeľ divízie
0903/776 635, balint@bytterm.sk
Ing. Ivan Jurík, majster voda, kúrenie
0910/164 130, jurik.i@bytterm.sk
p. Pavol Remiš, majster elektrika
0910/909 019, remis@bytterm.sk

latér, elektrikár a plynár. Tieto profesie sú
potrebné na zabezpečenie montáže technológie výmenníkových staníc (VS), údržbu
VS a plynových kotolní. Kvalifikácia našich
pracovníkov nám umožňuje vykonávať aj rekonštrukcie, opravy a údržbu domov a bytov
v požadovanej kvalite.
Pri nových projektoch sa často stretávame
s neodbornou montážou meračov, ktoré
sú alfou a omegou dobrej správy bytových
domov, a tým aj spokojnosti vlastníkov bytov. Naši zamestnanci disponujú odbornými

certifikátmi na montáž meračov v súlade s
platnou metrologickou legislatívou. Jedine
správne osadenie meračov umožní korektné
rozúčtovanie nákladov na spotrebu energie v
bytoch a nebytových priestoroch.
Neoddeliteľnou súčasťou tepla z CZT sú aj
sekundárne rozvody tepla a teplej úžitkovej
vody. Aktuálne prebieha montáž týchto rozvodov na sídlisku Vlčince. Montáž sa vykonáva kmeňovými pracovníkmi nášho Strediska
tepelnej údržby a Strediska mechanizácie.
Všetky zváračské práce a revízie tlakových
zariadení vykonávame taktiež vlastnými pracovníkmi.
Prevzal: Ing. Róbert Bálint
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Sekcia KÚRENIE
TECHOLÓGIE

DO PRÁCE NA BICYKLI 2020

7. ROČNÍK NÁRODNEJ KAMPANE

„Sadni na bicykel a zachráň svet!“

C

ieľom súťaže bolo podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách, motivovať samosprávy k vytváraniu kvalitných
a bezpečných podmienok pre využívanie bicykla na prepravu po meste, zároveň motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali vo
svojich sídlach podmienky pre zamestancov a podporili dochádzanie do práce na bicykli. Vyhlasovateľom súťaže je národný
cyklokoordinátor, Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Do práce na bicykli sa tak v septembri opäť
vydali tisíce obyvateľov Slovenska, ktorí
svojou registráciou v súťaži upozornili na
potrebu zlepšenia podmienok pre cyklistov
v mestách a zvýšenia tolerancie zo strany
motorizovaných účastníkov premávky. Registrácia tímov bola možná do 7. septembra.
Jazdy boli evidované počas celého mesiaca
september a dali sa zapisovať len v aktuálny
deň a 6 dní spätne, tzn. evidenciu bolo potrebné robiť priebežne.

tímy s piatimi zamestnancami. Každý člen
tímu si vytvoril cestu, ktorú absolvoval do
práce a domov z práce a tieto trasy mohol
absolvovať a zaevidovať jedenkrát za deň.

Hoci je súťaž najmä o bicyklovaní, zapojiť sa
mohli aj zamestnanci dochádzajúci do práce
MHD alebo pešo. Tí mohli počas septembra
zistiť, koľko CO2 svojím ekologickým spôsobom dopravy do práce v porovnaní s cestou
autom ušetrili a pomohli tiež vylepšiť celkové
štatistiky nielen našej spoločnosti či mesta,
ale aj celého Slovenska.

Aj zamestnanci spoločnosti Bytterm využili príležitosť sa zaregistrovať do národnej
kampane „Do práce na bicykli 2020“, v rámci ktorej počas mesiaca september súťažne
dochádzali do práce na dvoch kolesách.
Mohli sme sa tak pripojiť k stovkám firiem a
organizáciám po celom Slovensku (minulý
rok viac ako 1 400!). My sme mali 2 cyklistické

Autor článku: Martin Pálfy

VÝSLEDKY AKCIE DO PRÁCE NA BICYKLI 2020
		

za spoločnosť Bytterm, a. s.:

za Slovensko:

Účastníkov

5				8 392

Počet jázd

159			135 750

Celkovo km

659,44			929 601,15

Ušetrený CO2 v kg

163,8 			
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Kampaň však nebola určená len pre zamestnancov, ale zúčastniť sa jej mohli tiež študenti stredných a vysokých škôl.

297 268,76

Sekcia AKTUALITY

O Z N A M
STRÁNKOVÉ DNI POČAS SVIATKOV
KLIENTSKE CENTRUM A POKLADŇA:
21. 12. 2020

22. 12. 2020

OTVORENÉ

OTVORENÉ

7.00 h – 11.00 h
12.00 h – 15.30 h

7.00 h – 11.00 h
12.00 h – 15.00 h

od 23. 12. 2020 do 31. 12. 2020

ZATVORENÉ

SPRÁVY
SPRÁVYPRE
PRE

30
30000
000
DENNE
DENNE

Žilina
Žilinaaktuálne.
aktuálne.Denne.
Denne.
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KRÍŽOVKA
Keďje je
Štedrý
deňmnoho
večer hviezd,
mnohobude
hviezd,
bude
veľa...(tajnička
veľa...(tajnička
Keď
na na
Štedrý
deň večer
veľa... (1.
časť tajničky)
Keď
je
hus
na
Vianoce
na
blate,...
(2.
a
3.
časť
tajničky)
Keď je hus na Vianoce na blate,...(tajnička
blate,...(tajnička 2 a 3)
Autor:
Juraj
Mitošinka

udretie
(expr.)

2. þasĢ
tajniþky

povedal
nezmysel
(expr.)

dlhý
Pomôcky:
nóma, ani, pichĐavý
výrastok
RNT, Cádiz, kainit na klasoch

rozhlasová spoloþnosĢ ýadu

náhle,
neoþakávane

skratka
Egyptskej
arabskej
republiky

postavím
sa niekde
jednotka
zn. sab

EýV
Detvy

vþasná,
skorá
(kniž.)

kladná
elektróda

1. þasĢ
tajniþky

zamazal sa,
zašpinil sa

trápi
(kniž.)

zješ
dookola
povrch
nieþoho

vlhká sneĢ
tváre
so smútkom túžil

požiĢ ako
potravu
mesto v
Španielsku
tamten

uzlík
vláken,
nopka

skr. Amer.
automobil.
asociácie
muž.meno

zobnutím
vzal,
uchytil
petrografická
súþasĢ
vitritu
skratka
investiþného fondu

1)

skratka
klavíra
prikazujte
neskos
spôsob
krivdu

MPZ
Ugandy

ponecháva
topí sa

hrubší
MPZ
Pomôcky:
Kuvajtu
Tychon,ta- klinec na
bun, EAU zavesenie druh bojotelinit, osĢ predmetov vej látky

klamstvo
klavír
(hovor.)
skratka
pre netto
vyvíjaj
tlak

horná
þasĢ izby

rodový
znak
OĐga
(dom.)

draselné
umelé
hnojivo

citoslovce
údivu
zn. prvku
argón

viatím
obalilo
dookola
3. þasĢ
tajniþky

druh
kukuþky

www.scalpermedia.sk
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zapôsobíš
silným
dojmom,
uchvátiš

www.facebook.com/krizovkysusmevom

TIPY NA VIANOČNÉ RECEPTY
BUDEME POTREBOVAŤ:
1 kg kyslej kapusty
3 druhy domácich klobás
plnú polievkovú lyžicu bravčovej masti
2 cibule
4 strúčiky cesnaku
1 lyžicu sladkej mletej papriky

VIANOČNÁ KAPUSTNICA S TROMI DRUHMI KLOBÁS
Kyslú kapustu scedíme a môžeme nasekať na menšie kusy. V prípade, že je príliš kyslá môžeme
ju premyť pod studenou vodou, ale tak, aby nestratila všetku chuť a kyslosť.
Kapustu zalejme vodou, pridáme celé klobásy, huby aj s vodou, v ktorej boli namočené, bobkový list a nové korenie, osolíme, okoreníme a varíme asi 30 minút.
V menšom hrnci na masti do sklovita usmažíme cibuľu. Pridáme cesnak, mletú červenú papriku, zasypeme hladkou múkou, chvíľu posmažíme a zalejeme vodou. Dochutíme soľou a
korením a pridáme ku kapuste. Podľa potreby dolejeme vodou a povaríme. Celé klobásy vyberieme, pokrájame na kolieska a vrátime späť do polievky. Na koniec do kapustnice pridáme
šľahačkovú smotanu a chvíľu ešte povaríme.

hrnček sušených hríbov (dopredu
namočených)
3 lyžice hladkej múky
soľ a čerstvo mleté čierne korenie
bobkový list
pár guľôčok nového korenia
250 ml 33 % šľahačkovej smotany

BUDEME POTREBOVAŤ:
3 bielka
165 g práškového cukru
120 g mletých vlašských orechov
185 g mletých mandlí
35 g hladkej múky
100 g kvalitnej čokolády

SNEHOVÉ TYČINKY S ORECHMI
V mise vyšľaháme bielka. Postupne po lyžiciach do nich pridáme práškový cukor. Do bielkovej
zmesi nasypeme pomleté orechy, mandle a múku. Vareškou miešame, kým sa suroviny v ceste
neprepoja.
Vrecko so zdobiacou špičkou naplníme orechovým cestom a vytláčame cca 8 cm dlhé tyčinky
na dva plechy vystlané papierom na pečenie. Pečieme vo vopred vyhriatej rúre 15 minút na
160 °C. Po vytiahnutí z rúry nechéme 5 minút na plechu a preložíme na mriežku.
Vo vodnom kúpeli roztopíme čokoládu, lyžicou tyčinky polejeme a necháme zaschnúť. Skladujeme vo vzduchotesnej nádobe v chladničke maximálne 4 dni.
Prajeme dobrú chuť! 			

Recepty a foto: www.coolinari.sk
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PRVÁ POMOC PRI PORUCHÁCH
V DOMÁCNOSTI!
Nečakané poruchy v domácnosti dokážu
často zaskočiť aj skúseného domáceho kutila. Vymknutie prievanom sa dá zvládnuť aj
vo vlastnej réžii, ale pokazený plynový kotol,
vyhorený istič či upchaté odpadové potrubie
by ste mali nechať na odborníka. Vedeli ste,
že zručného opravára môžete mať NONSTOP
v zálohe?
Havárie v domácnosti za vás vyrieši Stredoslovenská energetika, a. s., so svojou asistenčnou
službou pre domácnosti SSE Opravár a SSE Opravár PLUS.
SSE Opravár – rýchla pomoc už za jedno euro
Asistenčná služba pre domácnosti SSE Opravár (za 1 euro mesačne) vám ponúka pomoc
elektrikára i plynára a dokonca aj opravu plynového kotla. Výška jednorazovej opravy, ktorú
SSE Opravár vykoná bezplatne, je ohraničená
sumou 200 eur.

24
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Ak sa rozhodnete pre službu SSE Opravár PLUS
(za 1,90 eura mesačne) zabezpečíte si aj pomoc
kúrenára, inštalatéra, sklenára a zámočníka, ktorý vám pomôže nielen s dverami od bytu či domu,
ale aj so zablokovanými dverami auta. Služba
SSE Opravár PLUS má stanovený ﬁnančný limit
na jednorazovú opravu až 800 eur a v prípade
potreby máte nárok aj na telefonickú právnu
konzultáciu, zabezpečenie náhradného ubytovania a sťahovacie služby.
Nečakaná porucha? Volajte!
Asistenčná linka SSE Opravár je dostupná nonstop, vrátane víkendov a sviatkov. Stačí zavolať
a operátor vám podľa opísaného problému pošle
profesionálnu technickú pomoc, ktorá najneskôr
do dvoch hodín príde a dá všetko do poriadku.
Viac info nájdete na sse.sk/sseopravar, na infolinke 0850 444 888 alebo v zákazníckom centre
SSE v Žiline.
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Sekcia SÚŤAŽ

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
V predošlom čísle sme uverejnili súťažnú otázku:
V ktorom roku postavili v nemocnici budovu
chirurgického pavilónu a pôrodnicu?

SPRÁVNA ODPOVEĎ:

Výhru, tri darčekové koše výrobkov od Farmy
Bardy v hodnote 50 €, odovzdal generálny riaditeľ Byttermu, Ing. Richard Zelina.
Výherkyniam srdečne gratulujeme!
Autor článku: BYTTERM

C/ 1931
Ďakujeme všetkým, ktorí poslali odpovede.
Tešíme sa, že sa do našich súťaží aktívne
zapájate.
Zo správnych odpovedí sme tentokrát vyžrebovali až tri výherkyne.

VÝHERKYNE SÚŤAŽE:
Gabriela Galčeková
Anna Maljarová
Jana Bániková

NOVÁ SÚŤAŽ OD DECEMBRA 2020
Aj vo vianočnom čísle sme pre vás už tradične pripravili novú súťažnú otázku. Tentokrát
môžete vyhrať poukaz na večeru pre dvoch
v hodnote 50 € od reštuarácie SKALA
restaurant. Zo správnych odpovedí vyžrebujeme jedného výhercu.

NOVÁ SÚŤAŽNÁ OTÁZKA:
Ktorý maliar vyučoval kreslenie na
Uhorskej kráľovskej štátnej hlavnej
reálnej škole?

A/ Vincent Hložník
B/ Gustáv Obendorf
C/ Vladimír Kompánek
Správne odpovede posielajte písomne na
e-mailovú adresu: marketing@bytterm.sk
Uzávierka súťaže je dňa 31. 01. 2021. Žrebovanie sa uskutoční 15. 02. 2021.
Mená výhercov uverejníme aj na našej webovej stránke www.bytterm.sk
Autor článku: BYTTERM
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NOVÝ PEUGEOT 3008
ČAS NA ZMENU

NOVÝ PEUGEOT i-COCKPIT®
NOČNÉ VIDENIE
BENZÍN, DIESEL, PLUG-IN HYBRID 4x4

Časopis BYTTERM December 2020
Prielohy 5, Žilina
| +421 41 500 202744
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internet až do 600 Mbit
optiCký intErnEt už oD 9.90 €/mesiac
Digitálna tElEVízia už oD 4.80 €/mesiac
NOVINKY V OPTICKEJ SIETI TESATEL
➤ u nás žiadna viazanosť, žiadne obmedzenia a všetky služby na optike
➤ zrýchlili sme optický internet až do 600 Mb/s
➤ cena neobmedzeného optického internetu 100 Mb/s je 9,90 € mesačne, pri

platbe ročne
➤ cena neobmedzeného optického internetu 200 Mb/s je 13,50 € mesačne , pri platbe ročne
➤ cena neobmedzeného optického internetu 300 Mb/s je 18 € mesačne , pri platbe ročne
➤ na požiadanie ku každému internetu pevná IP adresa ZDARMA
➤ k internetu každý náš zákazník dostane ZDARMA balíček cca 45 televíznych programov v digitálnej
kvalite
➤ taktiež ponúkame viac ako 155 digitálnych TV programov pričom až 55 TV programov je v HD kvalite
➤ rozšírený súbor až 47 TV programov naladíte už aj v digitálnej kvalite DVB-T a z toho až 25 TV programov v HD kvalite
➤ výhodné balíčky internetu a digitálnej televízie už od 14,99 € / mesačne
➤ možnosť sledovania televízie na viacerých televízoroch súčasne a nezávisle bez nutnosti set-top-boxu
➤ možnosť individuálneho výberu programov podľa svojich požiadaviek – Mojich 5/10/15
➤ Eurosport1, Eurosport 2 a Discovery Channel sú dostupné už iba v ponuke DVB-C, ak ich chcete
naďalej sledovať treba si prísť urobiť zmenu Vašej služby
➤ interaktívnu televíziu tv2go s nahrávaním, pauzou, spustením od začiatku a so 7-dňovým archívom
môžete sledovať priamo v APPLE TV, ANDROID TV, na najnovších televízoroch SAMSUNG a mobilných
zariadeniach kdekoľvek v EÚ

✆/✉ 0918 402 059 • 0908 937 958

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

