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    Väčšina z nás už vo svojom dome alebo byte používa bez svojho 
vedomia obmenené tepelné čerpadlo. Chladnička, resp. mraznička 
fungujú presne naopak

Energia z prírody - tepelné čerpadlá

 Zatiaľ čo sa u chladničky používa 
„studená“ strana, u tepelného čerpadla 
sa používa prevažne „teplá” strana. 
Tá odoberá okoliu (zem, voda alebo 
vzduch) teplo, „stlačí“ ho na vyššiu 
tepelnú úroveň a následne odovzdá 
toto teplo vykurovaciemu systému.
 Samotné tepelné čerpadlo ešte 

negarantuje optimálne riešenie z 
hľadiska energetickej efektivity. Keď sa 
však rozhodnete pre tepelné čerpadlo, 
potom to znamená, že u vášho partnera 
dostanete perfektný kompletný 
systém z jednej ruky. Zosúladí pre vás 
všetky komponenty pre vykurovanie, 
technické vybavenie budovy a príjemný 
tepelný komfort.
 Program tepelných čerpadiel je 

spojivom medzi systémami plošného 
vykurovania / chladenia a systémami 
na využívanie zemského a solárneho 
tepla.
 Podľa zdroja energie rozlišujeme:

1. Tepelné čerpadlo GEO soľanka/
voda – využíva energiu zeme pomocou 
plošných kolektorov alebo hĺbkových 
vrtov vybavených sondami
2. Tepelné čerpadlo AQUA voda/

voda - využíva energiu zeme pomocou 
plošných kolektorov alebo hĺbkových 
vrtov vybavených sondami
3. Tepelné čerpadlo AERO vzduch/

voda
  Vyhotovenia AQUA a GEO sú 

vybavené možnosťou pasívneho alebo 
aktívneho chladenia, typ AERO len 
s možnosťou aktívneho chladenia. K 
dispozícii je široká škála výkonov od 5 
do 45 kW pri vysokých výkonnostných 
číslach COP až do 5,5. Ukazovateľ 
COP udáva, koľko kWh tepelnej 
energie vyrobí tepelné čerpadlo z 
1 kWh elektrického energie. Čím 
vyššie, tým je zariadenie efektívnejšie, 
treba však dávať pozor na prehnané 
marketingové výroky neskúsených, či 
nečestných firiem. Tepelné  čerpadlá 
podliehajú testovaniu a certifikácii 
v renomovaných európskych 
skúšobniach. Samozrejmosťou je 
inteligentná ekvitermická regulácia pre 
vykurovanie a chladenie s interiérovým 
snímačom priestorovej teploty a 
relatívnej vlhkosti pre kontrolu rosného 
bodu, ktorá zabezpečí deklarovanú 
optimálnu tepelnú pohodu aj v praxi.

   V tomto roku si pripomíname  66. 
výročie SNP. Krakovany nezabúdajú na 
svojich občanov, ktorí obetovali svoje 
životy za to, aby sme žili. 
Svoju  mladosť som prežívala v prostredí, 
kde sa pripravovalo SNP, a kde prebiehali 
boje partizánov s fašistami.  Zažila som 
teda tieto boje a ťažký život Slovákov na 
vlastnej koži a v područí Nemcov. Môj 
rodinný dom stále stojí v doline Hronca, 
kde sa boje odohrávali. Stále mám 
pred očami priebeh a život partizánov 
a slovenských vojakov. Partizáni sa 
dokonca neraz skrývali aj priamo u nás. 
Švagor  Gustáv Schvarzbacher, člen 
Komunistickej strany Československa 
(KSČ) podával veliteľovi správy o dianí 
v Hronci. Ja sama som denno-denne 
nosila partizánom do bunkra jedlo, lieky 
a správy. Pásla som tam blízko kozy a v 
konvičke s dvojitým dnom som nosila 
do hôr mlieko a stravu. Nebála som sa. 
Dodnes neviem, kde som vzala toľko 
odvahy.
 V tomto prostredí, v dedinke Bujakovo 
pri Brezne zomrel aj rodák z Krakovian, 
pán František Valo starší. Ako vojaka 
základnej služby ho z Trenčína 
odvelili do Brezna nad Hronom a tu 
padol. Spolu s jeho neterou, členkou 
Folklórnej skupiny (FS) Krakovanka, 
sme neskôr navštívili jeho hrob. Neboli 
sme nadšené, hrob bol zanedbaný, bez 
spomienkovej tabule. Nuž pokopali sme 
ho, vysadili kvetmi a zanechali sme tam 
odkaz: Padol, aby ste vy dnes žili. Chcem 
navrhnúť občanom inštaláciu pamätnej 
dosky na jeho rodnom dome alebo na 
cintoríne. 
Spomínam si ako sa o padlých staral 
bývalý predseda protifašistických 
bojovníkov. Nenechal však po sebe 
nikoho, kto by túto funkciu po ňom 
prebral. Posledné podujatie bolo pri 
príležitosti 60. výročia SNP. V obradnej 
miestnosti obce sa zúčastnili pozostalí 
po padlých kapitána Ernesta Marcinku 
a Františka Valu. Mená oboch sú 
napísané pri pomníku padlých v obci, 
ktorý dal postaviť bývalý dekan mons. 
Vojtech Žilinčan. 
Občania, mládež, deti. Nezabúdajme 
na tých, ktorí padli, aby sme my žili. 
Spomínajme na nich v tom vedomí, že 
história tvorí súčasnosť a budúcnosť. 
Česť vašej pamiatke.  

Anna HORANSKÁ

ŠPECIÁLNE POĎAKOVANIE
Touto cestou by som sa chcel veľmi 
poďakovať pani Anne Horanskej za 
veľmi hodnotný a pekný príspevok 
pre naše obecné noviny. Osobne som 
toho názoru, že tematika SNP je a bude 
vždy veľkým prínosom nielen pre našu 
súčasnú spoločnosť, ale i naše deti.  S 
úctou a vďakou.             Martin GONO

    Špecifickou kapitolou je ohrev pitnej 
vody a akumulácia vykurovacej vody. 
Obe funkcie zabezpečuje premyslený 
systém kombinovaného zásobníka, 
ktorý pripraví vždy čerstvú ohriatu 
pitnú vodu bez jej skladovania. Odpadá 
tak problém s výskytom legionel a 
zdravotných rizík. Zároveň umožní 
akumulovať vykurovaciu vodu pre 
efektívny chod tepelného čerpadla bez 
častého cyklovania, ktoré spôsobuje 
nadmerné opotrebenie kompresora. 
Do zásobníka možno jednoducho 
integrovať solárny výmenník a pokryť 
tak časť energie pre ohrev pitnej vody 
alebo vykurovania.
 Dôležitou podmienkou správneho 

fungovania je zladenie celého systému 
do kompaktného celku. Efektivita 
vykurovania a chladenia, ako celku, 
je výrazne závislá na odladení 
jednotlivých komponentov, najmä 
odovzdávacieho systému. Nevyhnutné 
je systém prevádzkovať pri čo najnižších 
teplotách vykurovacej vody, optimálne 
pod 35°C, čo umožňujú práve plošné 
systémy. Pre správne naprojektovanie 
a realizáciu má dobrá firma, inštalatér 
pripravené profesionálne spracované 
technické informácie pre projektantov 
a pravidelne školí realizačné firmy. 
Radi Vám zabezpečíme skúsených 
odborníkov, ktorí Vašu stavbu 
vyprojektujú alebo zrealizujú.
 Z rôznorodých skúseností pri 

tradičných alebo netradičných 
stavbách, ako napríklad vykurovanie 
futbalových trávnikov, priemyselných 
a iných veľkoplošných objektov, 
profitujú nielen realizačné montážne 
firmy, ktoré odvádzajú kvalitnú 
prácu s kvalitným materiálom. Je 
to hlavne investor a užívateľ stavby, 
ktorý vychutná tepelnú pohodu bez 
zbytočných porúch a opráv. 

                                           Igor MACO

Spomienka na leto v českých Krakovanoch

Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 1133
Počet vydaných obálok s hlasovacími lístkami: 658
Počet odovzdaných obálok: 657
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu: 643
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov: 637
Volebná účasť v %: 58,07
 
Voľby starostu obce:
1. PaedDr. Mihálik Vladimír - 416 hlasov (65,3%)
2. Klčo Matúš - 87 (13,53%)
3. Vatrt Jozef  - 76 (11,82%)
4. Pekarovič Ľubomír - 64  (9,95%)
 
Voľby poslancov obce (koneč. poradie, meno, priezvisko, strana/koalícia, poč. hlasov):
1. Martin Gono, SDKÚ-DS  - 365 hlasov
2. Milan Jurda, Ing., SDKÚ-DS - 324
3. Juraj Filo, Mgr., SDKÚ-DS - 302
4. Marián Florek, Ing., koalícia SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS, Nová demokracia - 262
5. Michal Sedlák, Ing., Csc., koalícia SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS, Nová demokracia - 260
6. Lukáš Radoský, Mgr., nezávislý kandidát - 256
7. Peter Kikta, nezávislý kandidát - 241
8. Jozef Štefanka, koalícia SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS, Nová demokracia - 240
9. Ladislav Žitnanský, KDH - 235
___________________________________________
Náhradníci:
10. Ján Šoka, SDKÚ-DS - 226
11. Jana Gonová, koalícia SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS, Nová demokracia  - 193
12. Ľuboš Sucháň, koalícia SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS, Nová demokracia - 174
13. Pavol Predný, SDKÚ-DS  - 167
14. Ľubomír Pekarovič, Bc., KDH - 152
15. Róbert Toplanský, koalícia SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS, Nová demokracia - 149
16. Alžbeta Lacková, KDH - 132
17. Vladimíra Chromjaková, Bc., SDKÚ-DS - 125
18. Zuzana Snohová, Mgr., koalícia SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS, Nová demokracia - 104
19. Viera Chromjaková, Ing., koalícia SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS, Nová demokracia - 100
20. Pavol Belobrad, koalícia SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS, Nová demokracia  - 99
21. Ondrej Sabo, KDH - 86

 V Krakovanoch  27.11.2010                                                                                       Jozef ONDREJKA, predseda MVK

   Aj v tomto roku sa uskutočnila tradičná veľká návšteva 
našej družobnej obce Krakovany v Čechách. Tentoraz šli 
našu obec reprezentovať futbalisti mužstva dospelých, 
ako aj hudobná skupina Borovienka so súborom LUSK. 
Folklórna skupina Krakovienka účinkovala tradične 
s Vavrineckou trojkou. Cesta nám nám ubehla aj vo 
veľkom teple bez problémov. V sobotu doobeda sme 
navštívili kultúrne pamiatky v Kutnej Hore. Poobede sme 
povzbudili našich futbalistov a večer bol na miestnom 
futbalovom štadióne veľký kultúrny program, s ktorým 
boli prítomní občania veľmi spokojní. V nedeľu sme 
na požiadanie pani organistky odspievali svätú omšu v 
blízkom mestečku Týnci nad Labem. Poobede sa konala 
bujará rozlúčka v Hostinci u Rohlíčků. Naši hostitelia 
sa počas celého pobytu o nás všetstranne starali, za čo 
im patrí naše poďakovanie. Na záver nám poďakoval 
starosta obce Jožko Polák. Cesta domov prebehla bez 
problémov, za čo patrí vďaka aj našim vodičom. Takže 
dovidenia za dva roky u nás v Krakovanoch.

Jozef  MITOŠINKA, foto L. Michálik

Krakovany a SNP

Výsledky voľby starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva obce 
Krakovany 27. novembra 2010 

Všetky doterajšie čísla časo-
pisu od roku 2003 až po rok 
2010 nájdete v internetovom 
archíve  Hlasu Krakovian na 

adrese:
 www.krakovany.sk


