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Základy Zvukovej 
techniky

Zvuk sa delí na dve zložky, na zvuk 
šíriaci sa vzduchom a zvuk šíriaci sa 
hmotou. O zvuk šíriaci sa vzduchom 
ide vtedy, ak je hluk priamo zo zdroja 
prenášaný na  človeka, napr. hudba 
atď. K šíreniu zvuku hmotou dochá-
dza najskôr v  pevnom telese. To je 
uvedené do  kmitania, ktoré je ako 
zvuk šíriaci sa vzduchom prenesený 
ďalej na človeka.

ako funguje systém od-
hlučnenej kanaliZácie 
RauPiano Plus? 

V  bežných systémoch pre odvod 
odpadových vôd sa vyskytuje ako ší-
renie hluku hmotou, tak i vzduchom. 
Stena rúry odpadového potrubia je 
rozkmitaná prúdením (šírením zvuku 
hmotou), ako aj zvukmi vznikajúcimi 
tečením (šírením zvuku vzduchom). 
Kmitanie je cez upevnenie rúrky pre-
nesené na  inštalačnú stenu a  ďalej 
šírené ako zvuk. V  odpadových sys-
témoch má ako zdroj hluku výraznú 
úlohu, tak šírenie zvuku vzduchom, 
ako i  hmotou. Preto musia byť pri 
vývoji zvukovo izolačného systému 
domového odpadového potrubia zo-
hľadnené obe tieto zložky. 

Šíreniu zvuku vzduchom je 
v  systéme RAUPIANO zamedzené 
použitím špeciálnych zvukovo po-
hlcujúcich materiálov so zvýšenou 
hmotnosťou potrubného systému. 
Rúrky a  tvarovky sú z  materiálu PP 
(zosilneného minerálmi), s  hrdlom 
a tesniacim gumovým krúžkom. 

Útlm hluku, ktorý sa šíri hmotou 
potrubia, ale aj vzduchom je zabez-
pečený dvoma hlavnými spôsobmi, 
ktoré tvoria :

1. špeciálne zvukovo-izolačné 
upevňovacie objímky, ktoré 
sa skladajú z pevnej a  voľnej 
objímky, čím sa zamedzí pev-
nému spojeniu rúry a steny

2. špeciálne proti hlukové rie-
šenie vlastného potrubia so 
zvýšenou hmotnosťou a tlmi-
acim minerálnym plnivom.

Podľa meraní Frauenhofero-
vho inštitútu pre stavebnú fyziku 
je vnímaná redukcia hluku oproti 

bežnej kanalizácii takmer šesť-
násnásobná. Ani pri maximálnych 
prietokoch neprekračuje hladina 
hluku hodnotu 20dB, čo je pre člo-
veka kritická hranica pre nepríjemné 
vnímanie hluku. Potrubie sa zvyčajne 
inštaluje, ako aj v  prípade bytových 
a  panelových domov, do  inštalačnej 
šachty bez prídavnej zvukovej izolá-
cie. Okrem bytových domov sa sys-
tém uplatňuje čoraz častejšie aj pri 
hoteloch, penziónoch, či nemocni-
ciach a samozrejme v rodinných do-
moch. Vďaka výborným hodnotám 
zvukovej izolácie nie je potrebná ži-
adna dodatočná izolácia odpadového 
potrubia. Ušetríte teda na  materiáli, 
ale predovšetkým na prácnej montáži 
izolácie. 

Osobitnou kategóriou je de-
montáž a  likvidácia azbestových 
kanalizačných potrubí. Na  túto 
činnosť je nutné, aby sa firmy pre-
ukázala príslušnými povoleniami 
od  Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva. Navyše musí mať firma 
potrebné vybavenie od  ochranných 
oblekov, respirátorov až po  vzdu-
chové filtračné zariadenie. Kontakty 
na  certifikované montážne organi-
zácie vybavené potrebným náradím, 
znalosťami, povoleniami štátnych or-
gánov a predovšetkým skúsenosťami 
radi poskytneme k dispozícii.
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Obr. : Šírenie hluku z kanalizačného systému a hladiny hluku pri rôznych prietokoch vody s bežnou 
a odhlučnenou kanalizáciou

Autor: Ing. Igor Krajčovič

Kontakt:
REHAU s.r.o.
Kopčianska 82A
850 00 Bratislava
www.rehau.com
e-mail: igor.krajcovic@rehau.com
tel: +421/2/682 091 49
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Termovízne 
snímkovanie

Existujú dva základné dôvody, 
prečo si objednať službu snímkova-
nia bytového domu pomocou ter-
movíznej kamery:

1. Snímkovanie pred 
revitalizáciou

Majiteľ chce pred revitalizáciou 
objektívne zistiť, kde sa nachádzajú 
úniky tepla z  budovy. Toto zistenie 
slúži ako podklad pre projekt rekon-
štrukcie a  modernizácie budovy. Ide 
predovšetkým o:
•	 Netesnosti výplní otvorov (okná, 

dvere).
•	 Vady v  konštrukcii domu (me-

dzery medzi panelmi).
•	 Tepelné mosty (napr. balkóny, 

lodžie).
•	 Nedostatky v izolácii.
•	 Vlhkosť v murive.
•	 Únik tepla veľkými plochami (ne-

dostatočne izolujúce okenné sklá).
•	 Nehomogénnosť materiálu (trh-

liny, diery).
•	 Rizikové miesta z hľadiska požiar-

nej bezpečnosti.

2. Snímkovanie po vykona-
ných úpravách

Po vykonaných úpravách sa chce 
majiteľ ubezpečiť, že všetky sta-
vebné práce boli urobené v  súlade 
s  projektovou dokumentáciou a  aj 
naďalej nedochádza k únikom tepla 
z  budovy. Snímkovanie v  tomto 
prípade slúži ako podklad pre prí-
padné reklamácie s  dodávateľskou 
firmou. Najčastejšie sa vyskytujú 

nasledujúce chyby v realizácií:
•	 Nedostatočná hrúbka izolácie 

väčšinou v rozpore s projektom. 
•	 Nevykonaná alebo chybne vy-

konaná izolácia ostenia okien.
•	 Nesprávne vykonaná izolácia 

sokla budovy. 
•	 Okenné výplne s  nižšou kvali-

tou (napr. vyšší koeficient pre-
stupu tepla ako bol požadovaný 
projektom).

V dôsledku týchto chýb môže aj 
na revitalizovanom dome dochádzať 

k tepelným stratám, vyšším než pro-
jektovaným. To spôsobí jednak niž-
šie úspory na vykurovanie, jednak 
môže byť dom zaradený do horšej 
kategórie v  rámci Preukazu ener-
getickej náročnosti budov. Tým sa 
znižuje trhová hodnota jednotlivých 
bytov. 

Ako vidíme, termovízne snímko-
vanie je veľmi dôležitou súčasťou ži-
vota každého bytového domu. Cena 
za poskytnutú službu (niekoľko sto-
viek Eur) môže majiteľa bytových 

Potrebujete objektívne zistiť, kde sa nachádzajú úniky tepla z budovy, v akom stave je váš dom po niekoľkých 
rokoch od revitalizácie alebo sa chcete len uistiť, že všetky stavebné práce boli vykonané v súlade s projektovou 
dokumentáciou a nedochádza aj naďalej k únikom tepla z budovy? Pomocou infrakamery odhalíte straty, nedostat-
ky a vady, ktoré sa vizuálne neprejavujú. 

bytových domov

Infračervená termográfia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá analýzou rozlo-
ženia teplotného poľa na povrchu telesa a to bezkontaktným spôsobom. Úlohou 
termografie je analýza infračervenej energie vyžarovanej telesom. Termografickým 
meracím systémom je možné zobraziť teplotné pole meraného objektu, ale len na 
jeho povrchu. Odbor termografie sa v širšom meradle rozvinul spoločne s rozšíre-
ním infračervených kamier, pre ktoré sa všeobecne vžilo slovo termovízna kamera, 
resp. termovízia. Tento termín vznikol z názvu prvého výrobcu  infračervených 
kamier, firmy Thermovision, dnes FLIR. Termokamery umožňujú zobraziť infračer-
vené žiarenie telesa tak, aby ho bolo možné vidieť (termosnímok). (Zdroj: Wikipédia)

Snímok infrakamerou zateplenej fasády, ktorú „kazí“ 
drobnosť – nekvalitne osadená izolácia ostenia. 
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domov ochrániť pred stratami v ra-
doch tisícov až desať tisícov Eur. 

Teraz, keď vieme, čo je termo-
vízne snímkovanie a  prečo by sme 
ho mali využiť, povedzme si, kedy 
môžeme snímkovanie vykonávať. 
Napriek tomu, že hovoríme o  ter-
movíznej kamere, o  termovíznom 
snímku (fotografii), nejedná sa 
o  analógiu fotografovania. Pre po-
užitie termovízie platí niekoľko 
zásadných podmienok, ktoré vy-
medzujú čas, kedy je možné sním-
kovanie vykonať:
•	 Vonkajšia teplota by nemala 

prekročiť + 5°C.
•	 Rozdiel vonkajšej teploty a  tep-

loty v bytovom dome by mal byť 
väčší ako 15°C.

•	 Bytový dom by mal byť už nejaký 
čas vykurovaný.

•	 Meranie by malo prebehnúť 
v  neskorých nočných alebo sko-
rých ranných hodinách. 

•	 Musí prebehnúť v dobe bez zrá-
žok (dážď, sneh).

Dôležitým bodom výberu posky-
tovateľa termosnímkovania je kvalita 
použitej termokamery. Asi je zrejmý 
rozdiel medzi obyčajným kompakt-
ným fotoaparátom a  fotoaparátom 
špičkového fotografa. V termosním-
kach je to podobné. Môžete mať 
ponuku s nízkou cenou, ktorá bude 
samozrejme urobená jednoduchou 
kamerou na úrovni takéhoto kom-
paktu. Alebo si vyberiete službu za 
primeranú cenu, ktorá bude uro-
bená špičkovou kamerou umožňuj-
úca prelínanie foto a termosnímkov 
s vyznačením teplôt pri použití dis-
pleja s vysokým rozlíšením.

Čo vám meranie prinesie?

•	 Zníženie nákladov na vykurova-
nie odhalením tepelných mostov 

a netesností stavebných výplní. 
•	 Zníženie spotreby energie.
•	 Okamžité odhalenie závad (napr. 

prasknuté teplovodné potrubie 
v podlahách).

•	 Vyhľadanie neznámych zdrojov 
vlhkosti a  eliminácia výskytu 
plesní. 

•	 Priebežnú kontrolu technického 
stavu obvodového plášťa, napr. 
po veľkých prírodných úkazoch 
(silné búrky, vietor, krupobitie 
a i.)

•	 Argumenty pre členskú základňu 
v  procese schvaľovania opráv 
a rekonštrukcií. 

Autor: Redakcia
viac informácií na: 
info@prenasdom.sk

Foto: Atelier DEK

overovanie a kalibrácia vodomerov 
na SV  a TÚV, meračov tepla a ich členov
a meradiel teploty a tlaku

posudzovanie zhody  (č.NO 2394)
modul F (MI-001, MI-004) 

odpočty a zúčtovanie nákladov 
na dodávku tepla a vody

sprostredkovanie a zabezpečenie 
výkonu kalibrácie iných odborov merania

tel.:         02 /4020 8092
mobil:     0917 102  415
                0918 400  294
e-mai l :   info@bmss.sk

tel. :          02/4020 8091,94

mobil:      0908 703 299 

                 0918 537 544

e-mail:  b ms@bmsm.sk

www.bmsm.sk    

predaj, montáž, demontáž, oprava    
vodomerov na SV, TÚV, meračov tepla a ich  
členov a inej meracej a regulačnej techniky

regulácia a termostatizácia objektov

tepelnoizolačné systémy 
komplexná dodávka diela  s garanciou   
odbornosti a kvality podľa licencie TSÚS 

predaj kvalitných farieb a ich tónovanie
pre interiéry i exteriéry

www.bmss.sk    
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niekoľko zamyslení  
pred výberom okien a dverí

„Čo Vám môžeme ponúknuť?“ Keď túto otázku počujete od čašníka v dobrej reštaurácii, kde viete, že svoju prácu 
berie naozaj vážne a že mu na Vašej spokojnosti záleží, môžu sa Vám začať zbiehať slinky. Viete totiž, že Vám 
nebude ponúkať to najdrahšie z jedálneho lístka alebo to, čo zostalo v kuchyni, ale pomôže Vám vybrať si to, čo 
Vám bude naozaj chutiť. 

Poradí s  kombináciou chutí aj 
výberom vína. Rovnako tak aj my by 
sme Vám radi ponúkli naše výrobky 
nielen ako vybrané delikatesy, či ob-
ľúbené klasické jedlá z  jedálneho 
lístka, ale tiež by sme radi predali 
všetky potrebné informácie, rady 
a  tipy tak, aby Váš výber presne od-
povedal vašim predstavám. Budeme 
radi, ak sa obrátite na našich pre-
dajcov, obchodných zástupcov alebo 
ďalších kvalifikovaných a kompetent-
ných pracovníkov, ktorí sú pripravení 
Vám s výberom pomôcť. 

K  Vášmu zamysleniu, inšpirácii 
alebo uľahčeniu rozhodovania o  Va-
šich nových oknách Vám prinášame 
zopár námetov. Ďalšie nájdete na 
web stránkach www.ri-okna.cz/sk. Je 
dôležité venovať pozornosť výberu, 
pretože si okná a dvere volíte na de-
siatky rokov, preto dbajte na kvalitu 
a životnosť.

kvalita – ako ju sPoZnať?

Nechceme Vás dostať do situácie, 
kedy budete musieť kvalitu posudzo-
vať, spoznávať a porovnávať. Výrobky 
našej spoločnosti majú to, čo nazý-
vame pravou kvalitou, zabudovanou 
v  sebe. Je to nedeliteľná súčasť všet-
kých našich výrobkov. Slovo kvalita 
je dnes jedno z  najpoužívanejších 
slov vôbec a stačí len letmo prehliad-
nuť plnú schránku letákov pred tým, 
ako ju vyhodíte do zberu, aby ste sa 

presvedčili. Všetky dnes ponúkajú 
kvalitné a najkvalitnejšie okná. Preto 
sme sa rozhodli, že pred Vami odha-
líme našu cestu, naše zásady a  naše 
postoje, ktoré nás ako verím, opráv-
ňujú hovoriť o kvalite našich výrob-
kov. Nie je žiadnym tajomstvom, že 
značná časť okien na trhu je vyrábaná 
z  väčšej alebo menšej časti v  zahra-
ničí, že je často kvalita podriaďovaná 
cene. U nás veríme vlastným rukám, 
vlastným ľudom. Značka RI OKNA, 
to sú výrobky vyrobené výhradne 
a  kompletne v  Českej  republike 
(v  Bzenci) rukami kvalifikovaných 
a  starostlivých pracovníkov. Výroba 
je veľmi presne a  zodpovedne orga-
nizovaná, vstupné a  medzioperačné 
kontroly prípadné kazy materiálu, 
či  prevedenie odhalí a  nepustí ďa-
lej. Do závodu sa dostanú iba vybe-
rané a  kontrolované komponenty 
od starostlivo zvolených a priebežne 
kontrolovaných dodávateľov. Všetky 
tieto zásady v  spojení s  modernými 
technológiami a  prísnou výrobnou 
disciplínou spoločne zaisťujú dosiah-
nutie nášho cieľa: dodať Vám také 
okno alebo dvere, ktoré budete pre 
jeho bezproblémovosť, dlhú život-
nosť a príjemné užívanie mať radi. 

tePlo a úsPoRy eneRgií

Watty, Kelviny, koeficienty pre-
stupu tepla a  veľa ďalších odbor-
ných termínov boli ešte donedávna 

výhradným majetkom vedcov, od-
borníkov, akademikov. Je až pre-
kvapivé za akú krátku dobu vstúpili 
do nášho života, aký význam nado-
budli, ako dôležité sú dnes takmer 
pre každého. Na druhú stranu je 
nutné nezatvárať oči pred zložitos-
ťou stavebnej fyziky, nepreberať iba 
zjednodušenú hru čísel, nenechať 
sa vtiahnuť do súťaže o  „najnižšie 
U“. Písmeno U  je označením súči-
niteľa prestupu tepla, hodnoty, kto-
rou sa charakterizuje odpor, ktorým 
okno bráni únikom tepla. Akokoľvek 
dobré „U“ neznamená automaticky 
„Úsporu“. Na prvý pohľad je všetko 
jasné: kúpim si okno s  najlepším 
„U“ a  mám zaistené, že budem vý-
razne šetriť teplo, energie, prírodu 
aj vlastnú peňaženku. Bohužiaľ to 
nie je také jednoduché. Vždy záleží 
na celom obvodovom plášti (teda 
stenách, stropoch, izoláciách striech 
a pod.) a na prevedení domu či bytu. 
A  extrémny význam, predovšet-
kým u vysoko izolujúcich okien, má 
spôsob a  kvalita osadenia okien do 
stavby. Preto je potrebné zohľadniť 
viac kritérií a  parametrov, nie iba 
koeficient prestupu tepla. Je to po-
dobné, ako by ste potrebovali auto 
pre Vašu rodinu a dvoch psov a  len 
na základe maximálnej rýchlosti 
zvolili napríklad Porsche. Rovnako 
je nutné pri výbere okien a  dverí 
postupovať uvážlivo a brať do úvahy 
vlastnosti stien, hĺbku osadenia, cel-
kové tepelné straty aj veľkosť okien. 
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nebojte sa vetRať

Snaha o  úsporu energií vedie 
veľké množstvo ľudí k tomu, že málo 
vetrajú. Mnohí si ešte pamätajú 
doby, kedy okná menej tesnili, kedy 
boli zvyknutí otvárať ich len málo-
kedy. Lenže strata tepla vyvetraním 
je omnoho menšia, než by sa mohlo 
zdať. Pokiaľ budeme vetrať správne, 
teda otvorením okien dokorán, sku-
točne nám unikne ohriaty vzduch. 
Nemusíme toho veľmi ľutovať. Tento 
vzduch obsahuje vodnú paru nie-
len z  umývačky, sušičky, rýchlovar-
nej kanvice, práčky a vane, ale aj tú, 
ktorú sme sami vydýchali. Pokiaľ ju 
nevypustíme von, skondenzuje nám 
na oknách. Naviac sa vetraním zba-
vujeme veľkého množstva mikroor-
ganizmov a škodlivých látok, ktorých 
koncentrácia sa dlhými prestávkami 
medzi vetraním zvyšuje. 

A  teraz to najdôležitejšie – s  vy-
dýchaným vzduchom vypustíme von 
taktiež prebytočný oxid uhličitý a vy-
rovnáme obsah kyslíku – budeme 
sa cítiť lepšie, menej unavení. Ohrev 
vzduchu nestojí veľa – ako sami viete, 
k ohriatiu vzduchu stačí sviečka, ale 
k  ohriatiu stien, podláh, nábytku 
a podobne sú niekedy aj kachle málo 
výkonné. Preto nie je dobré spoliehať 
sa na vetranie mikroventiláciou alebo 
otvorenými oknami vo ventilačnej 
podobe. Straty tepla pri trvalom vy-
pustení teplého vzduchu vzrastajú, 
ochladzuje sa okolie okna, dochá-
dza k výraznému vysušovaniu vzdu-
chu v  miestnosti. Pri výbere okien 
a predovšetkým voľbe otvárania teda 
dbajte na to, aby ste mali ku kľučke 
okna pohodlný prístup a mohli okná 
otvárať dokorán. 

extRémy len do extRém-
nych Podmienok

Pozrime sa na  súčasné trendy 
na  Slovensku. Zaznamenávame 
obrovskú snahu o  dosiahnutie čo 
najvyšších parametrov pri oknách, 
ktoré sú osadené v  bežných podm-
ienkach. Napríklad tri sklá v  oken-
nom krídle nájdete častejšie v nížine 
ako v  horách. Špeciálne úpravy a   
extrémnu vzduchotesnosť nájdete 
v  horami chránenom Slovensku ako 
v  trvale vetrom ovievanom Írsku 

(tam naopak nájdete často len jedno 
sklo a  kovovú kľučku na  zatvára-
nie krídla). Ani čo by sme chceli 
znižovať záslužnosť hľadania ciest 
úspor energií. Naopak,  je nutné po-
zrieť sa na svoju voľbu v kontexte 
stavby a klimatických podmienok. 
Nie je príliš rozumné osadiť okno 
s  extrémnymi tepelne izolačnými 
vlastnosťami do  bežnej steny. A  po-
kiaľ rovnako dôsledne nepristúpime 
k montáži tohto okna, výrazne si mô-
žeme skomplikovať život. Akýkoľvek 
prudký prechod, nehomogenita vo 
vlastnostiach, výrazný rozdiel v  pa-
rametroch jednej steny – to všetko 
môže naopak vyvolať nový problém. 
Preto odporúčame: stanovujte svoje 
požiadavky na okno či dvere vo väzbe 
na ostatné požiadavky na celú stavbu 
a  s prihliadnutím k  tomu, aká klíma 
panuje vo vašej lokalite. Tepelný od-
por, osadenie okna, vlastnosť steny, 
spôsob vykurovania a  metódy do-
siahnutia čistého a  zdravého vzdu-
chu vo vnútri, to všetko by malo byť 
v  rovnováhe. Akékoľvek extrémne 
požiadavky na  jednu vlastnosť vý-
razne zamiešajú všetkým a  výsled-
kom môže byť Vaše sklamanie. 

aby sa okná neRosili

Rosenie okien je jav diskutovaný, 
problematický a nepríjemný. Veď kto 
by chcel stále utierať vodu zo skiel 
a parapetov, mať sťažený pohľad von 
a ešte sa obávať plesní kvôli skonden-
zovanej vode v ostení okna? 

Ale ako v dobrej detektívke nie je 
vždy vrahom záhradník, tak aj v prí-
pade rosenia okien nemusí byť vina 
len okna. A  skúsenosti ukazujú, že 
samotné okno je páchateľom skôr 
výnimočným. Sklo okna bude s  veľ-
kou pravdepodobnosťou vždy naj-
chladnejším miestom v  miestnosti. 
Roseniu sa dá zabrániť v  princípe 
jednoducho: zvýšením teploty na 
povrchu nad teplotou rosného bodu. 
Preto sa vždy umiestňovali radiá-
tory pod okno, aby stúpajúci teplý 
vzduch ohrial tiež povrch okna a aby 
sa umožnilo správnemu prúdeniu 
tepla v  miestnosti. Ďalším aspek-
tom, ktorý prispieval k  zamedzeniu 
rosenia, bol pohyb vzduchu, a  to aj 
pri zatvorených oknách. Vznikajúca 
vlhkosť bola odvádzaná priebežne 

a  nekondenzovala toľko na vnútor-
nom povrchu okna. Nechceme radi-
átory pod oknom a dávame prednosť 
podlahovému vykurovaniu či iným 
spôsobom vykurovania. A  tak stačí 
horšie prevedené osadenie, málo za-
izolované preklady nad oknom, alebo 
zle izolujúci parapet a  dochádza 
k ochladeniu skiel, prípadne aj rámov 
okien. A pokiaľ k tomu všetkému ešte 
aj menej vetráme, máme istotu, že sa 
okná budú rosiť. 

Zabrániť roseniu je možné, ale vy-
hnite sa jednoduchému riešeniu, kto-
rým je výber tých najtesnejších okien 
s najväčším odporom proti prestupu 
tepla. Je potrebné dbať na všetky sta-
vebné zásady, rešpektovať tepelne 
technické vlastnosti steny, nepodce-
niť vzduchotesnosť a  izolačné vlast-
nosti osadenia okien a – vetrať!

ako sa Rodí Zo sna 
skutočnosť

Stavba domu, zveľadenie bytu, re-
konštrukcia... Na začiatku sú vždy ob-
rysy, nápady, pár neurčitých náčrtkov 
– a  na  konci rozhodovanie o  počte 
políc v chladničke či prevedenie vypí-
načov a zásuviek. Rovnako tak každý 
vie, že bude mať „nejaké okná“ Od ur-
čitej chvíle tiež napríklad vie, koľko by 
mali tie okná stáť. Ale až na úplnom 
konci (niekedy aj dosť neskoro) na-
stane otázka, čo by mali okná vedieť. 
Banalita? Určite nie.

Dnešné okná vďaka širokej ponuke 
príslušenstva môžu ponúknuť viac, 
ako len utesnenie diery v stene, ktorú 
je vidieť von a  neprepúšťa zbytočne 
teplo von. Ide o bežné a samozrejmé 
veci ako tlmenie hluku, úprava vyššej 
odolnosti proti násilnému vniknutiu, 
či sieťky proti hmyzu. Sú však tiež 
možnosti a  schopnosti okien, ktoré 
je potrebné premyslieť a  naplánovať 
skôr než pri objednávke okien. Preto 
je dobré včas sa zamyslieť a rozhodnúť 
napríklad pre predokenné žalúzie, či 
rolety už pri projektovaní a plánovaní. 
Tiež je dobré mať predstavu o vnútor-
ných a  vonkajších parapetoch, úpra-
vách skiel či deleniu okien na krídla. 
V  spolupráci s  projektantom by tiež 
mali byť vopred stanovené požiadavky 
na fyzikálne vlastnosti okien, predo-
všetkým v  spojitosti so zatepľovaním 
stavieb. 
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okno nie je len miesto, 
kde chýba stena

O tom, že okno je okom domu, 
už bolo v  časopisoch napísaného 
veľa. Každý architekt vie, že okná 
členia fasádu a  svojou veľkosťou 
a  členením môžu výrazne ovplyv-
niť vyznenie budovy. Všimli ste si 
napríklad, že okná na  zámkoch sú 
na  každom poschodí inej veľkosti, 
že dole sú nižšie a  na  vyšších po-
schodiach vyššie? Aj tým dávni 
stavitelia dosahovali vytúžený 
vzhľad a  vyznenie stavby. Aj my 
máme túto možnosť, samozrejme 
v  porovnaní so staviteľmi zámkov 
omnoho širšiu. Ponúkame Vám 
skutočne širokú paletu farieb, od-
tieňov a  tvarov profilov a  krídel, 
existujú tiež rôzne úpravy skiel. 
Môžete mať farebne a  tvarovo zla-
dené okná a vnútorné či balkónové 
dvere. 

Existujú vôbec nejaké obmedze-
nia vo Vašom výbere? Asi je zrejmé, 
že fyziku a  prírodné zákony obísť 

možné nie je. Preto existujú veľ-
kosti otváravých krídel, podľa typu 
zasklenia existuje obmedzenie ma-
ximálnych hmotností pôsobiacich 
na kovanie a  podobne. Všeobecne 
sú však tieto obmedzenia tak okra-
jové, že sa s  nimi pri svojom vý-
bere pravdepodobne nestretnete. 
Zato zrážka s  predpisom ľudským 
je oveľa pravdepodobnejšia. Vo 
väčšine miest u  nás je vzhľad bu-
dovy pod dohľadom bdelých úrad-
níkov a  je možné, že pre výmenu 
okien bude potrebné rešpektovať 
požiadavky mestského úradu či 
pamiatkarov.

ideme do toho s vami

Ak sa idete rozhodnúť čo s Va-
šimi oknami a dverami, sme tu pre 
Vás aby sme Vám poradili. Určite 
Vám záleží na úsporách energií, 
chcete pre seba doma aj pre os-
tatných tam vonku vytvoriť niečo 
krásne, s  ohľadom na prírodu 

a  budúce generácie. Chcete dať 
svojmu domu charakter. Ak dovo-
líte, radi do toho pôjdeme s  Vami 
a otvoríme Vašim myšlienkam naše 
okná a dvere dokorán. 

Kontakt
Mgr. Lenka Pavlikánová 
manažér pre Slovensko (východ)
Mobilný telefón: +421 - 908 641 058
E-mail: lenka.pavlikanova@ri-okna.com

Ing. Pavol Hrabovský 
manažér pre Slovensko (západ)
Mobilný telefón: +421 - 905 717 187
E-mail: pavol.hrabovsky@ri-okna.com

Majes 
výťahy a eskalátory, a.s.
Bojnická č.18
831 04 Bratislava 3
Slovenská republika
  
VEDENIE SPOLOČNOSTI
Majes výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická č.18
831 04 Bratislava 3
tel: 02/44880894
fax:02/35448866
E-mail: majes@majes.sk

SERVISNÉ STREDISKÁ

BRATISLAVA
Majes výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická č.18
831 04 Bratislava 3
tel:  02/35448866
fax:02/35448866

MARTIN
Majes výťahy a eskalátory a.s.
Ul. Kozmonautov 3
Martin
tel: 043 4287542
fax:043 4287542

PRACOVISKÁ

TRNAVA
Majes výťahy a eskalátory a.s.
V Jame č. 8
Trnava
tel: 033 5504376

NOVÉ ZÁMKY
Majes výťahy a eskalátory a.s.
SNP 1
Nové Zámky
tel: 0903 223 412
 
RIMAVSKÁ SOBOTA
Majes výťahy a eskalátory a.s.
Tržna 2
Rimavská Sobota
tel: 0903 223 588

VŠETKO PRE VÝŤAH

profesionalne a ľudsky

modernizácia

výstavba

správa
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Mnohé bytové domy na Slo-
vensku sa v  súčasnosti podarilo 
úspešne revitalizovať, či ešte len ča-
kajú na revitalizáciu. Často krát sa 
však stane, že bytové domy po revi-
talizácii neprepoistia. 

Prečo je nutné zrekonštruo-
vanú budovu skontrolovať 
a prepoistiť?

Po rekonštrukcii má revitalizo-
vaný bytový dom výrazne vyššiu 
hodnotu. A  tak pôvodná poistná 
zmluva s  veľkou pravdepodobnos-
ťou už neplní stopercentne svoj 
účel. Preto je potrebné po revitali-
zácii budovu skontrolovať, zhodno-
tiť nový stav a funkcie a poistiť váš 
bytový dom nanovo.

Čo všetko sa v rámci 
poistenia bytových domov 
poisťuje?

V  Union poisťovni, a. s., je 
možné poistiť celý bytový dom. 
To znamená, že okrem vonkajších 
stien, strechy, základov či spo-
ločných priestorov sú poistené 
všetky bytové jednotky, nebytové 
priestory, všetky spoločné časti či 
spoločné zariadenia. Keďže v rámci 
poistenia bytových domov poisťu-
jeme každý byt, poistenie zahŕňa 

všetky časti, ktoré sú v  ňom na-
pevno zabudované a  vybavenie, 
ktoré tam už bolo (napríklad sanita, 
plávajúca podlaha, dlažba, stierka, 
tapety, vnútorné dvere, bytové 
dvere, či okná). Ďalej poistenie za-
hŕňa spoločné časti ako sú strecha, 
balkóny, obvodové múry, prieče-
lia, vchody, podkrovia, vodorovné 
a zvislé nosné konštrukcie. Poistené 
sú aj spoločné zariadenia, to zna-
mená výťahy, práčovne, sušiarne, 
komíny, prípojky vody, plynu, kana-
lizácie, či kúrenia. 

Je lepšie poistiť bytový dom, 
alebo individuálne poistenie 
bytu? 

Mnohé staršie zmluvy poisťujú 
napríklad len strechu, obvodové 
múry, ale na spoločné priestory, či 
byty sa už poistenie nevzťahuje. Po-
istenie bytových domov Union po-
isťovne, a. s., pritom plne nahradí 
individuálne poistenie jednotlivých 
bytov. Spoločné poistenie sa oplatí 
napríklad aj v takom prípade, ak vy-
horí stena, ktorú má spoločnú pois-
tený a nepoistený byt. Poisťovňa by 
v takomto prípade hradila len jednu 
polovicu škody. 

Pri poistení bytových domov 
poisťovňa hradí akúkoľvek škodu 
v  ktoromkoľvek byte či nebytovom 
priestore. 

Čo všetko sa v rámci poiste-
nia hradí? 

Union poisťovňa, a. s., poisťuje 
až 25 rizík, čo je najširšia ponuka 
na poistnom trhu. Okrem živelných 
rizík a  vodovodných škôd hradí na-
príklad poistenie bytových domov aj 
odcudzenie stavebných súčastí, van-
dalizmus (aj od sprejerov), technické 
riziká (skrat, výťah, vráta), škody 
na zdraví, živote, majetku či škoda 
spôsobená pri stavebných prácach 
a  tiež zodpovednosť vyplývajúca 
z vlastníctva.

ako ušeTriť na poisTení 
byTového domu  
a zároveň mať najširšie krytie poistných rizík? 

Union poisťovňa, a. s., poskytuje jedno z najvýhodnejších poistení bytových domov na trhu. V súčasnosti 
poisťuje vyše 1000 bytových domov, ktorých obyvatelia sú chránení pred nečakanými poistnými udalosťami. 
Toto unikátne poistenie bytových domov 100 %-ne nahrádza poistenie bytov a to priemerne iba za 1/3 z ceny, 
ktoré predstavuje individuálne poistenie bytov. Union poisťovňa, a. s., pritom ponúka na trhu najširšie krytie 
poistných rizík.

Príďte sa poradiť:

Ak potrebujete zistiť alebo čokoľvek poradiť 
ohľadom poistenia bytových domov, 
k dispozícii sú vám kontaktné miesta Union 
poisťovne, a. s., po celom Slovensku, alebo 
zavolajte na zvýhodnenú linku zákazníc-
keho centra 0850 111 211, kde vám radi 
poradia. 

Viac informácii získate aj na internetovej 
stránke www.union.sk
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Čím sa zaoberáme?

Podáme a  sprostredkujeme vám 
informácie súvisiace so správou, re-
konštrukciami a  revitalizáciou nielen 
bytových, ale aj rodinných domov, a to 
v čo najlepšej možnej forme a kvalite. 
Informácie sú vecné, jasné a  zrozu-
miteľné a sú tu pre všetkých, ktorí už 
nechcú čakať a  sú rozhodnutí riešiť 
neuspokojivú situáciu svojho bývania.

Sme váš možný štart aj cieľ.

S nami môžete postupovať od za-
čiatku až do konca. Konkrétne vtedy, 
ak budeme hovoriť o  presadení 
vašej prvotnej myšlienky vylepšiť 
svoje staré, veľakrát nie vždy celkom 
funkčné bývanie, až po  samotnú 
realizáciu. 

Ako na to?

Všetci to už poznáme. Presade-
nie zmien na schôdzi bytovej správy 
je niekedy ťažký oriešok. Či už ide 
o  komplexnú revitalizáciu alebo 
rôzne dielčie opravy domu, je treba 
mať  rukáve dostatočné množstvo 
argumentov, o  ktoré sa na  týchto 
schôdzach budete môcť oprieť a do-
siahnuť tak požadovaného výsledku 
v podobe presadenia zámerov. 

V  prvom rade je dôležitá dosta-
točná znalosť problematiky, plnohod-
notné a  presvedčujúce informácie 
z danej oblasti a v neposlednom rade 
správne vyhodnotenie danej situá-
cie za  pomoci odborníkov, zistenie 
vhodného financovania, výber dodá-
vateľa, materiálu apod. 

K  tomu všetkému vám radi po-
môžeme, a  to prostredníctvom 

odborných školení a  vzdelávacích 
seminárov s  dlhoročnou tradíciou, 
ktoré prebiehajú v  priateľskom du-
chu a  okrem prínosných informácií 
si z  takéhoto školenia odnesiete tak 
ako veľa potrebných materiálov, in-
formačných brožúr ale aj dobrý po-
cit, že s vami na danú problematiku 
na mieste diskutoval niekto, kto danej 
oblasti naozaj rozumie, je ochotný ju 
s  vami riešiť a  doviezť do  zdarného 
konca. 

Spolupracujeme s  poprednými 
výrobcami a dodávateľmi materiálov, 
technológií a  služieb, ako napr. spo-
ločnosť Weber, Isover, Majes, Wüs-
tenrot, Union, Rehau a s veľa ďalšími 
špecializovanými odborníkmi. 

Veríme, že to je dostatočnou zá-
rukou zaistenia ekonomického, bez-
pečného, kvalitného a  moderného 
bývania za rozumnú cenu.

Ako naše občianske združe-
nie presnejšie definovať? Kto 
sme a čo je našim cieľom?

Radi by sme boli pomyselným 

mostom, cestou vedúcou od  nás 
k  vám. Mostom, cez ktorý môžete 
bezpečne a s istotou prejsť od starého 
k  novému, bezpečnejšiemu a  celkom 
funkčnému bývaniu, a tým pádom do-
siahnuť svoj cieľ. 

Ponúkame vám teda pomoc v rie-
šení danej problematiky a  v  podobe 
všetkých možných dostupných infor-
mácií od legislatívy, financovania, no-
vých technológií, výberu dodávateľa, 
materiálov apod., tak aj rôzne novinky 
a  trendy z  oblasti bývania, až po  sa-
motnú realizáciu. Ďalej je len na vás, 
ako s  týmito informáciami naložíte 
a aké riešenie nakoniec zvolíte.

Autor: Red.
Pre náš dom o. z.
Bojnická 18
831 04 Bratislava
info@prenasdom.sk
tel.: 023 544 88 61
www.ozprenasdom.sk
www.prenasdom.sk

Čo vám môžeme PonúKnuť?
Informačné a poradenské služby v oblastiach:
 » revitalizácie
 » správy a údržby bytových fondov
 » zdroje tepla a teplej vody a energetiky
 » legislatíva týkajúca sa bývania

Zaistíme vám:
 » predrealizačnú prípravu
 » termovízne meranie akéhokoľvek objektu, ktoré odhalí tepelné straty 

a pomôže vám ušetriť
 » vystavenie preukazu energetickej náročnosti
 » odborné školenia v oblasti legislatívy, energetiky a medziľudských vzťahov
 » internetovú nástenku pre uľahčenie komunikácie vo vašom dome
 » a veľa ďalších súvisiacich tém bytovej a domovej správy

občianske združenie

pre náš dom
Túžite po bezpečnom a kvalitnom bývaní za rozumnú cenu?
S nami to zvládnete!



PrIhlášKA
za pridruženého člena občianskeho združenia  

Pre náš dom o. z. – právnická osoba

názov:

IČo:

meno a priezvisko povereného zástupcu:

Adresa:     PSČ a mesto:

e-mail:        Telefón: 

Počet b. j. v dome: 
 

žiadam o prijatie za pridruženého člena občianskeho združenia - Pre náš dom o. z., so sídlom Bojnická 
18, 831 04 Bratislava, registrovaného na ministerstve vnútra Sr, IČo: 42269598, DIČ: 2023801417.

Prehlasujem, že som oboznámený/á so stanovami združenia a budem ich rešpektovať. Členstvo nadobúda 
platnosť podľa Stanov OZ PND ku dňu zaplatenia ročného členského príspevku na konto združenia  
č. ú.: 2929894284/1100, vedeného v Tatra Banke, a.s. Ako variabilný symbol uveďte IČO (Identifikačné číslo 
organizácie) zhodné s IČO na tejto prihláške. Pokiaľ tento údaj neuvediete, nie je možné spárovať platbu 
a urobiť registráciu.

Výška ročného príspevku je 40,- EUR + 2,- EUR/b. j.

Ročný príspevok  ...........................................

V ...............................................  Dňa ...............................................                                 .................................................................
                                                              vlastnoručný podpis

Záznam oZ PnD nevYPlŇuJTe:

zaplatený členský príspevok €:      dňa:

Členom občianskeho združenia Pre náš dom odo dňa:

Razítko a podpis zodpovednej osoby 
združenia Pre náš dom

Ďalšie záznamy:



Dátum Mesto Čas Hotel Adresa hotela
25.3. Banská Bystrica 09:00 - 14:30 Hotel Národný dom Národná 11, 974 01 Banská Bystrica 

26.3. Košice 09:00 - 14:30 Hotel Centrum Južná trieda 2 A, 043 23  Košice

27.3. Poprad 09:00 - 14:30 Tatra hotel Karpatska 7, 058 01 Poprad

8.4. Martin 09:00 - 14:30 Hotel Victoria V. Žingora 9820, 036 01 Martin

9.4. Kysucké N. Mesto 13:00 - 18:00 Mestské kultúrno-šport. stredisko Litovelská 871, 024 01 Kysucké N. Mesto

10.4. Tvrdošín 13:00 - 18:00 Mestské kultúrne stredisko Michalské námestie, Medvedzie, Tvrdošín

13.5. Trenčín 09:00 - 14:30 Galéria M.A.Bazovského Palackého 27, 911 01 Trenčín

14.5. Trnava 09:00 - 14:30 Hotel Inka V.Clementisa 13, 917 00 Trnava

15.5. Bratislava 09:00 - 14:30 Národné tenisové centrum Príkopova 6, 831 03 Bratislava

Aktuálne informácie a program konaných sympózií nájdete na webových stránkach 
občianskeho združenia www.prenasdom.sk
Účasť a občerstvenie sú pre registrovaných účastníkov ZADARMO.

Registráciu je možné urobiť jedným z troch spôsobov:
• Prostredníctvom registračného formulára na www.prenasdom.sk
• E-mailom info@prenasdom.sk
• Telefónom na čísle 0911 452 368, 0911 825 318 (iba cez pracovné dni 

medzi 9 – 15 hod.)

Viac informácií o možnostiach obnovy a rekonštrukciách bytových domov nájdete 
na webových stránkach občianskeho združenia Pre náš dom:

www.prenasdom.sk


