
Šetrenie energie v bytovom dome závisí od ochoty a vytrvalosti všetkých členov bytových domácností, zástupcov vlastníkov 

Rady a tipy pre všetkých, ktorí chcú ušetriť na výdavkoch za energiu!  Konkrétne odporúčania, ktoré viete realizovať sami a pomerne rýchlo.

: Šetrenie energie v bytovom dome MINI INFORMAČNÍK

bytov, správcov a predsedov spoločenstiev.
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Opatrenia, ktoré viete realizovať pomerne rýchlo :   Neplytváme energiou v bytovom dome!M
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Vymeňte tesnenie na oknách. Priložte dlane nad spodný rám a ak cítite že ťahá, verte že nefučí od parapety, príčinou je 
staré, viac ako 10 ročné tesnenie, ktoré treba vymeniť. Nedokonalé tesnenie môže spôsobiť nárast nákladov na vykurovanie až o 10 %.1

2
3

Vymeňte staré žiarovky za úspornejšie. Nahraďte klasické, halogénové a úsporné žiarovky výlučne LEDkou. V niektorých 
prípadoch môžete ušetriť až 80 % elektriny na osvetlenie. 40-60 W halogénky vymeňte za 5 W LEDky, dosiahnete 12x nižšiu spotrebu.

Nainštalujte senzorové svietidlá. Namiesto vypínačov sa svetlá zapínajú pomocou pohybových senzorov. Reagujú na pohyb 

 

a denné svetlo a pri správnom nastavení sklonu snímača a doby svietenia môžu ušetriť až 50 % oproti ovládaniu vypínačmi.

Regulujte teplotu na radiátoroch. Pri odchode z domu radiátory nikdy nevypínajte, ale temperujte na 16 °C. Opätovné 
ohriatie bytu spotrebuje viac energie ako zvýšenie teploty po temperovaní. Pri vetraní znížte na Ø. Zdravé teploty v byte 18 až 21 °C.

Nikdy nezakrývajte radiátory a obzvlášť pozor na umiestnenie radiátorov za dverami či nábytkom, čím viac zakrytej plochy 
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tým väčšie tepelné straty. Pri sušení bielizne na radiátoroch znižujete jej výhrevnosť. Odporúčame reflexnú fóliu na stenu za radiátor.

Používajte monitorovací systém na kontrolu spotreby tepla. Inštalácia nevyžaduje stavebné zásahy! Elektronické 
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zariadenie na inteligentnú zónovú reguláciu sa stará o ideálnu teplotu v miestnostiach čím dokáže ušetriť na nákladoch až 20 %.

Znížte teplotu v miestnostiach aspoň o 1 °C. Je bežné, že máme prekúrené domácnosti nad 24 °C, pričom odporúčaná 
zdravá teplota je 20 °C. Vyššia teplota je drahšia a pre organizmus nezdravá! Znížením teploty o 1 °C môžete ušetriť cca 6 % nákladov.

Dbajte na správny spôsob vetrania. Vetrajte v pravidelných krátkych intervaloch s oknami otvorenými dokorán 5 minút tri 
krát denne. Vetraním celého bytu naraz, vzniká prievan a dochádza k rýchlej výmene vzduchu, kumulované teplo toľko nevyprchá.

6
7
8

Pozor na nedbalé pohlcovanie tepla. Závesy by mali siahať po parapetnú dosku. Dlhé závesy prekrývajú radiátor a smerujú 
teplo do okna namiesto do miestnosti. Zatiahnutím žalúzií, závesov a záclon po západe slnka zvyšujete izolačnú plochu okien.9
Zabezpečte správne zatváranie vchodových dverí. Mechanizmus zatváračov dverí do spoločných priestorov nastavte 
tak, aby sa dvere vždy zatvárali. Predídete tak podchladeniu stien a dverí do bytov. Oznam na dvere „Zatvárajte, prosím. Šetríme.“

Zaizolovanie rozvodov tepla vo vestibule a pivnici. Na čo sa často zabúda a čo viete urobiť aj sami, je izolácia rozvodov 
kúrenia jednoduchým potrubným izolačným púzdrom v dostupných priestoroch vstupného vestibulu a pivnice, tzv. kočikárne.
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Nezanedbateľné je šetrenie teplou vodou. Teplú vodu využívanú pri upratovaní spoločných priestorov, odporúčame 
okrem zimného obdobia uzatvoriť. Ovplyvňuje straty vyjadrené zvýšením koeficientu spotreby vo vyúčtovaní nákladov za teplú vodu.

Rozumné využívanie výťahu. Ak práve nenesiete veľký nákup a ste mladší ročník choďte pešo. Dole sa ide ľahko, nemusíte 
privolávať výťah za každým. Neutekajte pred susedmi, prevezte sa spolu. Opravy výťahu sú drahé a preto ich používajte šetrne!
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Zvážte zmenu dodávateľa elektriny a plynu. Od r. 2007 máme otvorený trh s elektrinou a plynom. Každý odoberateľ 
vrátane bytového domu a domácností si môže slobodne vybrať lacnejšieho dodávateľa. Zmenou môžete usporiť až 20 % financií!

Pravideľne informujte obyvateľov domu, ako energiou neplytvať. Zverejňujte prehľady o spotrebe elektriny, tepla a teplej 
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vody, prípadne koľko ich stojí údržba zariadení, najmä starého výťahu. Poslúži to ako dobrá motivácia na ďalšie šetrenie energie.

Opatrenia, ktoré vyžadujú viac času a väčší rozpo

5

zadajdopyt.sk  čet  _nájdete na

N
EM

ÁM
E


