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V salóniku hotela Gloria Palac v Košiciach sa konal odborný 
seminár usporiadaný Združením správcov a užívateľov nehnu-
teľností. Na seminár sa mali možnosť prihlásiť členovia rád spo-
ločenstiev vlastníkov bytov, ale aj správcovia, ktorí majú uzatvo-
rené so spoločenstvami vlastníkov bytov mandátne zmluvy.

Na seminár, ktorý sa konal v sobotu 1. 12. 2018 sa prihlásilo 
21 účastníkov. Nižšia účasť bola možno zavinená stanoveným 
termínom. Zorganizovali sme ho v sobotu, pretože členovia rád 
SVB sú zamestnaní ľudia a viac im vyhovoval sobotňajší termín. 
Na neďalekom priestranstve pri hoteli boli už vianočné trhy. 
Účastníci tak mohli spojiť príjemné s užitočným.

Na začiatku prítomných účastníkov oboznámila Zdenka Jurčáko-
vá s právami a povinnosťami členov rady spoločenstva vlastní-
kov bytov. Zdenka Jurčáková je tajomníkom a odborným garan-
tom Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností. Plánovaná 
hodina prednášky pre rozsiahlosť témy a otázky účastníkov sa 
predĺžila na 2 hodiny. 

Po krátkej prestávke na občerstvenie s prednáškou vystúpila 
Ing. Mária Šifrová. Jej prednáška „Ekonomika – na čo je potreb-
né sa pri kontrole členov rady potrebné zamerať“ bola veľmi 
zaujímavá a účastníci do nej aktívne vstupovali so svojimi otáz-
kami. Aj po prednáške mali účastníci ešte množstvo otázok.

Záver seminára bol venovaný novele 283/2018 zákona 
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 
O podstatných zmenách v schválenej novele informovala Ing. 
Tatiana Cirbusová, výkonná predsedníčka Združenia správcov 
a užívateľov nehnuteľností. O novele sa rozprúdila živá disku-
sia. Môžeme konštatovať, že na seminári bola príjemná atmos-
féra. 

Účastníci obdržali materiály, ktoré sa týkali hlasovania, zoznamu 
najpodstatnejších zmien novely, aj samotnú novelu 283/2018 
Zákona o vlastníctve bytov a NP a tiež najnovšie číslo odborné-
ho časopisu Správca bytových domov.

Záverom účastníci prejavili záujem, aby sa takéto semináre ko-
nali častejšie. V rámci seminára je pre účastníkov okrem témy 
prednášok dôležitá aj diskusia. 

ZSaUN má v Pláne činnosti pre rok 2019 organizovať takéto 
školenia. Ak bude záujem zo strany členov či nečlenov, môžeme 
školenia zorganizovať v iných mestách na Slovensku.

Spracovala: Ing. Tatiana Cirbusová

ODBORNÝ SEMINÁR URČENÝ ČLENOM RADY SVB
Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností v predvianočnom čase zorganizovalo odborný seminár, ktorý bol 
určený členom rád spoločenstiev vlastníkov bytov. 

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 1/2019
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POMÔŽEME 
VÁM UŠETRIŤ 
NA ENERGIÁCH

Najjednoduchšie je zmeniť svoje správanie. Upraviť ho tak, aby 
sme zbytočne neplytvali teplom, svetlom ani vodou. Je totiž zrej-
mé, že platiť nemusíme len za tú energiu, ktorú nespotrebujeme. 
Potrebné je odstrániť zlé návyky, respektíve zlozvyky. Napríklad, 
nesvietiť v miestnostiach, v ktorých sa nenachádzame, alebo ne-
nechávať tiecť vodu, keď ju zrovna nevyužívame či jednoducho 
neprekurovať miestnosti viac, ako je nevyhnutné.

Šetriť energie je samozrejmé
Je vhodné, aby sa šetrenie s energiami stalo súčasťou nášho 
prirodzeného správania sa. A to i napriek tomu, že elimináciou 
svojich zlozvykov dokážeme znížiť spotrebu energií len čiastočne. 
V prípade, že nás zaujíma významná zmena, investícia do obnovy 
bytového domu je nevyhnutná. Ak sa spolu so susedmi zhodneme 
na zásadnej obnove, úspora môže presiahnuť aj 50 % dnešných 
výdavkov na energie! To už je číslo, ktoré stojí za úvahu a kon-
zultáciu s odborníkom. Ak sa rozhodnete pre špecialistu z Prvej 
stavebnej sporiteľne, počas jedinej schôdze vlastníkov bytov a ne-
bytových priestorov vo vašom bytovom dome vyriešite viacero dô-
ležitých otázok. 

Posúdenie – zateplenie – regulácia
Odporúčame vám začať energetickým posúdením vášho bytové-
ho domu. Na základe posúdenia sa dá naplánovať rozsah opat-
rení, ktoré umožnia zníženie nákladov na energie s čím úzko sú-
visí výpočet nákladov na obnovu bytového domu. PSS vám túto 
službu poskytne zdarma. Pri zásadnej obnove bytového domu 
sa zvyčajne začína s odstraňovaním systémových porúch a chýb 
v statike domu. Nasleduje výmena okien, vstupných brán, oprava 
schodísk, výťahov, spoločných priestorov, balkónov a lodžií. Sa-
mozrejme, v závislosti od rozpočtu, ktorý má dané spoločenstvo 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov k dispozícii. Potom sa 
k slovu dostáva najočakávanejšia fáza a tou je zateplenie obvo-

dových múrov bytovky, zaizolovanie a zateplenie strechy, prípad-
ne aj základov domu. Po zateplení sa zmenia tepelné podmienky 
v dome aj jednotlivých bytoch. Preto je nevyhnutné vykonať tiež 
zmeny v energetických systémoch, vymeniť a zaizolovať vnútorné 
rozvody, vyregulovať vykurovaciu sústavu a na radiátory namonto-
vať termostatické ventily. 

Čo získame obnovou: 
predĺžime životnosť budovy 
znížime náklady na energie o 50 % aj viac
zvýšime bezpečnosť svojho bývania
eliminujeme zatekanie do bytového domu
odstránime hygienické nedostatky – plesne
zlepšíme architektonický vzhľad budovy
zvýšime trhovú cenu bytov
znížime emisie CO2

Úvery už od 1,25 % ročne
Obnova bytového domu je vždy podmienená fi nančnou investíci-
ou. Prvá stavebná sporiteľňa má s touto činnosťou už takmer 20-
ročné skúsenosti. Umožňuje fi nancovať 100 % plánovaných nákla-
dov na obnovu bytového domu. Úroková sadzba najvýhodnejších 
úverov od PSS sa v súčasnosti začína už od 1,25 % ročne. Splat-
nosť takéhoto úveru s jednoročnou fi xáciou úrokovej sadzby môže 
trvať od 10 až do 30 rokov. Fixácia úrokovej sadzby úveru môže 
byť nielen na jeden rok, ale aj na dlhšie, prípadne na celú dobu 
splácania úveru. Úrokovú sadzbu úverov určených na významnú 
obnovu bytových domov banka stanovuje individuálne. PSS umož-
ňuje aj predčasné splatenie úveru a to dokonca aj bez poplatkov. 
A úver netreba zabezpečovať bytmi ani samotným domom. Stačí 
len vinkulovať 3 mesačné splátky úveru alebo zriadiť záložné prá-
vo k pohľadávkam fondu údržby a opráv bytového domu. 

NÁŠ TIP
Viac informácií vám poskytnú obchodní zástupcovia PSS. 
Prídu za vami kamkoľvek, hoci aj na schôdzu vlastníkov 
bytov vo vašom bytovom dome. Ich zoznam nájdete na 
www.pss.sk alebo zatelefonujte na 02/58 55 58 55.

KTO SME?
PSS je banka, ktorá už 25 rokov pomáha obyvateľom 
Slovenska lepšie bývať. Do bývania sme poskytli viac ako 
10 miliárd eur. Sme prvá banka na Slovensku, ktorá zača-
la s fi nancovaním obnovy bytových domov, pričom každý 
7. bytový dom bol obnovený z prostriedkov PSS. 

Každý rodinný rozpočet Každý rodinný rozpočet 
počíta s povinnými počíta s povinnými 
výdavkami. Náklady na výdavkami. Náklady na 
energie predstavujú jednu energie predstavujú jednu 
z najväčších položiek. z najväčších položiek. 
Aj preto sa na nás obrátili Aj preto sa na nás obrátili 
viacerí vlastníci bytov viacerí vlastníci bytov 
v bytových domoch s otázkou, v bytových domoch s otázkou, 
ako by mohli ušetriť na ako by mohli ušetriť na 
kúrení, spotrebe elektriky kúrení, spotrebe elektriky 
aj teplej vody. aj teplej vody. 

Každý rodinný rozpočet 
počíta s povinnými 
výdavkami. Náklady na 
energie predstavujú jednu 
z najväčších položiek. 
Aj preto sa na nás obrátili 
viacerí vlastníci bytov 
v bytových domoch s otázkou, 
ako by mohli ušetriť na 
kúrení, spotrebe elektriky 
aj teplej vody. 
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V roku 1979 bola ukončená racionalizácia sústavy vo väzbe na 
objemové riešenia. V roku 1984 bola realizovaná optimalizácia 
obvodového plášťa s cieľom zvýšiť tepelný otvor na 1,35 m2  KW-1.

Bytové domy P1.14 – 6.5RP majú priestorový nosný systém zlo-
žený z priečnych a pozdĺžnych nosných stien doplnený predsade-
ným nosným sendvičovým plášťom. Základné moduly sú 2,4; 3.0; 
a 4,2 m ojedinele doplnkovýn 1,8 m a 1,2 m. Konštrukčná výška 
podlaží je 2800 mm.

Bytové domy P1.14 – 6.5RP sa realizovali od roku 1975 nepretrži-
te až do ukončenia v panelárňach.

Popis objektov 
V stavebnej sústave P1.14 . 6.5RP sa realizovali bodové a radové 
objekty v rôznych typoch sekcií.

Objemové riešenia (i statický systém) umožňujú výstavbu až 13 
podlažných objektov (12 obytných podlaží + 1 podlažie technické 
– vstup a vedľajšie priestory.

Osadenie a založenie každého objektu sa realizovalo podľa sa-
mostatného projektu.

Popis konštrukcií 
Obvodný plášť hrúbky 300 mm (290 + povrchová úprava je nos-
ný, staticky spolupôsobiaci s nosnými stenami. Modulová osnova 
je v priečelí situovaná na vnútorné líce plášťa, v štítoch na os vnú-
tornej nosnej steny 75 mm od vnútorného líca.

Konštrukčne je obvodový plášť sendvičový, zložený z:
Vnútornej nosnej betónovej vrstvy hr. 150 mm,
Tepelno-izolačnej vrstvy z penového polystyrénu hr. 
80 mm vytváranej z 2 vrstiev. Polystyrén panelu končí 
v zmenšenej hrúbke na dolnej úrovni stropu (v rovine 
ukončenia vnútornej vrstvy), v mieste vertikálneho styku 
je vonkajšia doska skosená na 40 mm, resp. skrátená 
o 40 mm,
Vonkajšej ochrannej betónovej membrány hr. 70 mm.

Vonkajšia betónová membrána je zavesená na vnútornú stenu 
priestorovými kotvami tvaru M z antikoróznej ocele 1704! (Podľa 
ČSN 41 7041) priemeru 8 mm. Kotvy sú situované sústredene do 
ťažiska panelu (panely plné a panely s oknom, prípadne u pane-
lov s dvermi oddelene v zvislých častiach panelu).

Na prenos síl od sania vetra sú uvedené kotvy M doplnené ihlič-
kami z rovnakej AK ocele priemeru 2 mm vo vzdialenostiach 400 
– 600 mm, 50 – 100 mm od okrajov panela.

Spojenie obvodových panelov navzájom a s priľahlou nosnou 
stenou zabezpečuje priebežný styk z ôk betonárskej výstuže pre-
sahujúcich v profi lovaní z jednotlivých prvkov, skompletizovaný 
uložením zvislej zálievkovej výstuže a zabetónovaním celej zvislej 
škáry. Doplnenie tvorí stykovanie so stropnými panelmi v úrovni 
stredu stropnej konštrukcie.

Zvislé styky medzi panelmi majú šírku 24 mm. Škáry vertikálneho 
styku sú riešené ako uzavreté s drážkou pre odvod vody. Vo zvis-
lom styku v mieste tepelnej izolácie je vložený izolačný povrazec 
priemeru 50 mm z minerálnych vlákien; dažďovú prekážku tvo-
rí profi l z mikroporéznej gumy. V križovaní stykov je vložená fólia 
OPTIFOL na uzavretie zvislej škáry.

Horizontálny styk má otvorenú škáru šírky 30 mm. Škára styku 
je otvorená po celej výške tvarovým vymedzením spodnej hrany 
dielca a nosa výšky 160 mm. Horizontálny styk v mieste tepel-
nej izolácie je vyplnený povrazcami. Z vnútornej strany sú styky 
vyplnené zálievkou z betónu B III. Do vodorovnej škáry v mieste 
tepelnej izolácie je vložená vložka z PPS hr. 30 mm, výšky 150 
mm (výška ozubu).

Dilatačné škáry objektov majú šírku 30 mm. Vyplnené sú polys-
tyrénovým pásikom rozmeru 250/30/2800 mm. V oblasti vonkaj-
šej membrány je styk prekrytý vložením gumenného tesniaceho 
pásika do drážok susediacich panelov.

Povrchová úprava obvodového plášťa bola realizovaná v panelár-
ňach omietkovinou TERRASOL, príp. DIKOPLAST. Steny strojovne 
majú povrchovú úpravu TERRASOL, strop lodžie je upravený náte-
rom LYKOCEL.

Atika je z betónových panelov výšky 730 mm, kotvená na prečnie-
vajúce skrutky obvodových panelov posledného podlažia. Horizon-
tálny styk ako aj vzájomné prepojenie atikových dielcov (priame, 
rohové i kútové) sú analogické so stykmi v bežných podlažiach.

Strešný plášť je riešený ako jednoplášťová odvetraná plochá bez-
spádová strecha. Podľa TP bolo navrhnutých 5 variantov skladieb 
strešného plášťa.

1 – SA IV + 2 x RUBOL RS
BITAGIT S + 2 x IPA 500 SH  15 mm
POLSID  50 mm
Dosky PPS  50 mm
Stropná železobetónová konštrukcia  150 mm

2 – SA IV + 2 x RUBOL RS
BITAGIT S + 2 x IPA 500 SH  15 mm
POLSID  50 mm

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH SÚSTAV 
PANELOVÝCH DOMOV – 15. ČASŤ
Stavebno-konštrukčné riešenie stavebnej sústavy P1.14 6.5RP

Stavebná sústava BA-NKS Unifi kovaný variant I./1 bola krátko po zavedení nazvaná P1.14. Vzhľadom na rozhodujúce 
zmeny v siedmej päťročnici je najobvyklejšie označenie P1.14 – 56.5RP. Bytové stavby tejto stavebnej sústavy 
sa realizovali podľa typového podkladu „Panelová konštrukčná sústava bytových stavieb BA-NKS – unifi kovaný 
variant s predsadeným obvodovým plášťom vrstevným a pórobetónovým (P1.14/15BA)“, ktorý spracoval ŠPTÚ 
(Štátny projektový a typizačný Úrad) v Bratislave v roku 1975.

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 1/2019
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Sypaný Agloporit  150 mm
Stropná železobetónová konštrukcia  150 mm

3 – SA IV + 2 x RUBOL RS
BITAGIT S + 2 x IPA 500 SH  15 mm
Pórobetónové dosky 100  mm
Vzduchová medzera 10  mm
Rohože z minerálnej vlny  100 mm
Stropná železobetónová konštrukcia  150 mm

4 – SA IV + 2 x RUBOL RS
BITAGIT GS 1 + 2 x IPA 500 SH  15 mm
Pórobetónové dosky  100 mm
Dosky PPS  70 mm
Stropná železobetónová konštrukcia  150 mm

5 – SA IV + 2 x RUBOL RS
BITAGIT S + 2 x IPA 500 SH  15 mm
Pórobetónové dosky  250 mm
Vzduchová medzera  70 mm
Rohože z minerálnej vlny  70 mm
Stropná železobetónová konštrukcia  150 mm

Prechod strechy na atiku pri strojovni výťahu je vytvorený nábe-
hom z dierovaných tehál CDM a štrkovým násypom, prípadne klin-
mi z penového polystyrénu.

Zvislé nosné steny sú zo železobetónových panelov hrúbky 
150 mm jednotnej výšky 2650 mm z betónu B III. Staticky sú uva-
žované v objekte ako steny z prostého betónu.

V bočných čelách vystupujú z panelov slučky z betonárskej výstu-
že a v horných čelách stavacie skrutky. Pomocou týchto prvkov 
a podobných slučiek v stropných paneloch a obvodovom plášti 
spolu s profi lovaním, zálievkovou výstužou a zálievkou z betónu B 
III sa vytvára tuhý krabicový nosný systém.

V stenách sú otvory pre dodatočné osadenie drevných zárubní.

Povrchová úprava Plastom + 2 x REMAL a 10% PVAc, alt. Tapeta.
V priestoroch domového vybavenia 2 x pačokovanie vápnom. Na 
schodisku stierka PLASTOM + 2 x REMAL s 10% PVAc.

Stropné konštrukcie sú zo železobetónových panelov hrúbky 150 
mm betónu B III. Profi lovanie a slučky po obvodoch panelu umož-
ňujú zmonolitnenie jednotlivých dielcov v objekte. Podľa statickej 
funkcie sú 3 druhy profi lovania.

Povrchová úprava je omietkovinou SILIPLAST. V pivničných pries-
toroch povrchovú úpravu tvorí podhľad z čadičovej plsti 95 kg/m3 
hr. 60 mm a lignátová doska hr. 6 mm, v hlavnom vstupe z ča-
dičovej plsti 95 kg/m3 hr. 140 mm, dosky Dupronit/B, hr. 8 mm 
a omietkovina SILIPLAST a v zádverí z čadičovej plsti hr. 80 mm, 
Dupronit/B hr. 8 mm a omietkovina Siliplast.

Lodžie sú riešené pre moduly 2400 mm a 3000 mm v skladobnej 
šírke 1200 mm + 300 mm. Sú zo železobetónových dielcov, betón 
tr. B III vo výrobni spájaných pomocou zabudovaných oceľových 
článkov, hrúbka nosnej časti dielca je 150 mm.

Lodžie do modulu 3000 mm sú priestorové, zapustené, spojené 
v jeden celok z dosky lodžie a dvoch obkladových stien.

Podlahy v obytných priestoroch sú nulové z PVC izolačných pod-
lahovín ISOLIT, príp. ESTEROLIT, v zádverí a chodbách PVC pod-
lahovina Novoplast Super, v pivničných priestoroch je betónová 
mazanina B II, vyhladená hr. 100 mm.

Priečky sú betónové tr. B III skladobnej a výrobnej hrúbky 80 mm. 
Profi lovanie priečok je v hornej a dolnej hrane hladké, v bočnej 
hrane zazubené, príp. hladké. Sú armované iba konštrukčne, 
z ocele 10425 a 10216. K nosnej stene, príp. navzájom prikotve-
né spojovacou výstužou umiestnenou na obidvoch koncoch diel-
ca. Povrchová úprava priečok je stierka PLASTOM.

Bytové jadrá sú zo železobetónu tr. B III, priestorové, rozmerov 
1690 x 1960 x 2615 mm. Hrúbka stien je 40, príp. 60 mm, dno 
40 mm, strop 50 mm. Jadrá sú navrhnuté ako plne kompletizo-
vané pre inštalačnú šachtu S 12. Môžu byť zložené z betónových 
priečok v kombinácii s inštalačnou šachtou S 12 alebo s použitím 
kovoplastických typu B 6.

Schodištia sú dvojramenné, železobetónové tr. B III, v šírke scho-
diskového priestoru 2250 mm. Schodiskové ramená sú ľavotoči-
vé v dvoch variantoch, doskové HZC 50 a schodnicové HZC 56. 
Schodiskové ramená majú zabudované články na prichytenie 
zábradlia a na kotvenie k podeste, príp. medzipodeste Povrchová 
úprava stien je stierkou PLASTOM.

Výťahové šachty sú z priestorových železobetónových dielcov, 
typu BVŠ – B2 rozmeru 1400 x 1700 x 2770 mm a BVŠ – B3 
rozmeru 1400 x 1700 x 900 mm. Steny sú hr. 100 mm betónu 
tr. B III.

Okná a balkónové dvere sú typové, drevené s dvojitým zaskle-
ním. Vo vstupe sú kovové zasklené steny s jednokrídlovými alebo 
dvojkrídlovými dverami s jednoduchým zasklením, na schodišti 
s dvojitým zasklením.

Drevené lodžiové steny sú drevené rámové, konštrukcie z von-
kajšej strany obložené palubovkami. Vnútornú stranu tvorí lisova-
ná drevotriesková doska. Dutina medzi oplášteniami je vyplnená 
doskami z minerálnych vlákien hr. 80 mm objemovej hmotnosti 
nižšej ako 90 kg/m3.

Literatúra: 
 MVRR SR, VVÚPS

Ing. Vojtech Mozgay
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Základom je kvalitná konštrukcia
Základným prvkom každého závesného balkóna je kvalitná 
konštrukcia. Všetky konštrukcie vyrába fi rma MS KOVO plus vo 
svojich vlastných halách so sídlom v Topoľčanoch. Medzi naj-
žiadanejšie na trhu patria konštrukcie z hliníkových profi lov, 
nerezových profi lov alebo z kombinácie hliníka a nereze. Každý 
materiál má svoju špecifi ckosť. Vysvetľuje konateľ spoločnosti 
Stanislav Štefkovič: „Najviac vyrábame hliníkové profi ly, preto-
že sú najvýhodnejšie čo sa týka hmotnosti, ceny a životnosti. 
Oproti starým balkónom, ktoré vážia približne 750 kg, tie hli-
níkové vážia iba 230 kg. A to je už rozdiel. Kvalitatívne sú na 
veľmi vysokej úrovni, sú antikorózne a nenáročné na údržbu.“ 

Výroba hliníkových balkónových konštrukcií podlieha dodatoč-
ným technologickým úpravám, konkrétne ide o povrchovú úp-
ravu KOMAXIT, ktorú výrobca realizuje formou nanášania práš-
kových farieb. Spotrebiteľ a konečný užívateľ má tým pádom 
možnosť vybrať si farebný odtieň konštrukcie zo vzorkovníka 
farieb RAL, a tak dokonale ladiť s novou fasádou bytovému či 
nebytového objektu. 

Bezpečné balkónové výplne 
Na každý typ balkónových výplní realizuje fi rma MS KOVO plus 
tzv. razové skúšky, ktoré by sme laicky prirovnali ku crash tes-
tom vo svete automobilov. Výplne sú vystavené silným nárazom, 
prudkému zaobchádzaniu a prejdú len tie najlepšie. Certifi kát 
vydáva Technický skúšobný ústav. Výplne spĺňajú nielen vysoký 
stupeň odolnosti voči prasknutiu a lámavosti, ale aj voči pove-
ternostným a teplotným vplyvom, dažďu a vlhkosti.

Aj balkónové výplne podliehajú trendom. Kým ešte donedávna 
dominovalo mliečne sklo, dnes sa čoraz viac na trhu prebíja 
imitácia dreva. „Pracujeme s materiálom Fundermax, čiže HPL 
dosky imitujúce drevo. Pôsobí to veľmi príjemne, útulne a este-
ticky. Aj naďalej však robíme klasické výplne z lexanu, debondu 
a lepeného skla. Závisí od požiadaviek užívateľa alebo správcu 
budovy.“

Balkóny aj na miestach, kde dovtedy neboli
Výhodou závesných balkónov je fakt, že je možné ich zavesiť 
prakticky všade. S miernymi zásahmi do budovy tak vytvárajú 
v domácnosti alebo kancelárii priestor, ktorý mu pridá na atrak-
tivite a využiteľnosti. „Mnohé budovy, najmä staršie, boli na-
vrhované a stavané s obmedzeným počtom balkónov. Dnes je 
balkón alebo lodžia veľmi žiadanou súčasťou bývania. Nie kaž-
dý má tú možnosť ísť bývať do novostavby alebo natrafi ť na byt 
s balkónom. Práve v takýchto prípadoch je riešenie jednodu-
cho prísť a ten balkón tam zavesiť,“ dodáva Stanislav Štefkovič. 
Hoci ide o dlhší a komplikovanejší proces, ktorému podliehajú 
statické posudky, výmery či výber vhodných technologických 
postupov, výsledok nakoniec stojí zato. 

Úspešná sezóna 2018
Takmer 500 vyrobených, namontovaných a odovzdaných záves-
ných balkónov – taká je štatistika fi rmy MS KOVO plus za rok 
2018. Okrem toho si vedú ďalšie zaujímavé štatistiky, ako na-
príklad 850 ks vyrobených balkónových zábradlí alebo 150 ton 
spracovaného hliníku, čo je obrovské množstvo. Hovorí konateľ 
spoločnosti Stanislav Štefkovič: „S hliníkom pracujeme od jari 
do zimy. Aj v roku 2018 boli najžiadanejšie práve hliníkové bal-
kónové konštrukcie. Tvoria až 90 % celkovej našej produkcie 

ZÁVESNÉ BALKÓNY OD SLOVENSKÉHO 
VÝROBCU MS KOVO PLUS
Precízna výroba a montáž, striktné dodržiavanie termínov, spoľahlivý a profesionálny prístup ku každej zákazke. To 
sú silné stránky a hlavné piliere spoločnosti MS KOVO plus, s. r. o., ktorá patrí k odborníkom vo výrobe a montáži 
závesných balkónov už 10 rokov. 

Vo fi rme MS KOVO plus sa o výrobu balkónových konštrukcií stará tím 
certifi kovaných zváračov

Konštrukcie z celohliníkových profi lov tvoria až 90 % produkcie kon-
štrukcií vo fi rme MS KOVO plus – ich výhodou je najmä nízka hmotnosť, 
nenáročná údržba a antikoróznosť
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a pravdepodobne bude tento trend pokračovať aj v roku 2019. 
Ich výhody v údržbe, cene a vlastnostiach sú zatiaľ bezkonku-
renčné.“

MS KOVO plus, s. r. o. 
Prevádzka: Hlohovská cesta, 955 01 Nemčice 
tel.:  0910 542 037, 0903 258 275
e-mail: mskovosro@gmail.com
www.mskovo.sk

Produktové portfólio fi rmy MS KOVO plus tvoria:
Závesné balkóny
Balkónové konštrukcie – nerez, hliník
Lodžie – predná konštrukcia s výplňou
Pololodžie – predná konštrukcia so skrátenými bočnými 
konštrukciami, výplne
Doplnky – balkónové alebo okenné striešky, bočné zás-
teny, sušiaky, kompletné presklenie balkónov, zastreše-
nie vstupných vchodov, zábradlia na schodište, nájazdo-
vé rampy pre invalidov

Závesné balkóny od výrobcu MS KOVO plus, s. r. o. vidieť naprieč celým Slovenskom

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 1/2019



www.voc.sk/spravca-bytovych-domov12

Termín konania súťaže 
Súťaž sa koná v termíne od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2019. Do súťa-
že sa môžu prihlásiť bytové domy s ukončenou realizáciou práce 
na/v súťažnom bytovom dome do 31. 12. 2018. 
 
Jednotlivé etapy súťaže: 

do 28. 2. 2019 – odoslanie prihlášky do súťaže, kópie 
preberacieho protokolu a fotodokumentácie; 
do 17. 3. 2019 – vyhodnotenie súťaže odbornou hodno-
tiacou komisiou; 
do 21. 3. 2019 – spočítanie a vyhodnotenie hlasovacích 
lístkov; 
do 28. 3. 2019 – slávnostné vyhlásenie víťazov. 

Účastníci a podmienky súťaže 
Účastníkmi súťaže budú všetky prihlásené spoločenstvá vlastní-
kov bytov a nebytových priestorov (SVB), stavebné bytové druž-
stvá (SBD) a správcovia bytových domov, ktorí sú klientmi PSS, 
a. s., a splnia nižšie uvedené podmienky súťaže. 

1.  Do súťaže bude zaradený každý klient PSS, a. s., z okruhu 
právnických osôb (SVB, BD, správcovia bytových domov), kto-
rý od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 ukončí realizáciu aspoň jed-
nej z nasledovných častí komplexnej obnovy bytového domu 
fi nancovanej z úveru (medziúveru/stavebného úveru) z Prvej 
stavebnej sporiteľne, a. s., a to: 

zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády, 
odstraňovanie systémových porúch a statických chýb, 
modernizácia vykurovacieho systému, 
inštalácia termostatických ventilov, 
hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, 
rekonštrukcia balkónov a lodžií, 
výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov, 
rekonštrukcia elektroinštalácie, 
rekonštrukcia a obnova výťahov, 
obnova vstupných vchodov, 
výmena a montáž okien, 
zateplenie a izolácia strechy. 

2.  Na obnovenom súťažiacom bytovom dome musia byť práce 
protokolárne ukončené do 31. 12. 2018. 

3.  Vyplnenú prihlášku do súťaže, kópiu preberacieho protokolu 
a fotodokumentáciu treba doručiť najneskôr do 28. 2. 2019 
na e-mailovú adresu veres@obnova-domov.sk (rozhoduje 
dátum doručenia kompletných podkladov). Každému účast-
níkovi súťaže bude po prevzatí prihlášky pridelené identifi -
kačné súťažné číslo. 

 4.  Pri podaní prihlášky do súťaže je súťažiaci povinný dodať 
fotodokumentáciu pôvodného stavu stavby, priebežného 
stavu a výsledného stavu zrealizovaných prác v rozsahu naj-
menej 6 fotografi í. 

PREDSTAVUJEME VÁM PODMIENKY SÚŤAŽE 
NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM 2018

®

Čitatelia nášho časopisu majú možnosť už niekoľko rokov sledovať súťaž o „Najlepšie obnovený bytový dom“, 
ktorú organizujú vyhlasovatelia súťaže: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. (ďalej len PSS, a. s.), V. O. Č. SLOVAKIA, 
s. r. o., vydavateľstvo odborných časopisov, časopis Správca bytových domov a Združenie pre podporu obnovy 
bytových domov, ktoré je zároveň odborným a organizačným garantom súťaže. V nasledujúcich riadkoch prinášame 
podmienky súťaže.

Prvú cenu v súťaži Najlepšie obnovený dom 2017 a zároveň cenu za ar-
chitektonické stvárnenie Združenia pre podporu obnovy bytových domov 
získal bytový dom na Prievozskej ulici 35 – 37 v Bratislave

Najlepšie obnovený dom 2017 – 2. miesto získal bytový dom na Okružnej 
ulici 19 – 21 v Poprade
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5.  Súťažiaci je povinný uviesť, aká časť fi nancíí bola použitá 
z úveru z PSS, a. s. V prípade, že bola použitá aj dotácia na 
systémové poruchy z MDVRR SR, je nutné uviesť v akej výške. 

 
6.  Ak súťažiaci obnovoval bytový dom viac rokov, je potrebné 

do súťaže zahrnúť všetky činnosti na obnove bytového domu 
a ich cenu za posledné 3 roky. 

 

Výhra 
1.  Celková hodnota troch hlavných fi nančných výhier (1. až 3. 

miesto) je 2 750 €. Hodnoty jednotlivých výhier sú nasledovné: 
1. miesto  1 700 € 
2. miesto  700 € 
3. miesto  350 € 

 
2.  Výhercami troch fi nančných výhier poskytnutých PSS, a. s., 

formou pripísania výhry na účet stavebného sporenia výhercu 
v PSS, a. s., sa stanú tri bytové domy, ktoré odborná hodno-
tiaca komisia ohodnotí ako najlepšie obnovené bytové domy. 

 
3.  Výherca ceny čitateľov – vecná cena, ktorú poskytne 

V. O. Č. SLOVAKIA, s. r. o., sa stane bytový dom, ktorý zís-
kal najväčší počet hlasov od čitateľov časopisu Správ-
ca bytových domov a návštevníkov portálov www.pss.sk, 
www.obnova-domov.sk a www.tzportal.sk. 

4.  Výherca ceny za najlepšie architektonické stvárnenie 
v kombinácii s komplexnou obnovou bytového domu získa 
vecnú cenu od Združenia pre podporu obnovy bytových do-
mov. O víťazovi rozhodne odborná hodnotiaca komisia. 

 
Hlasovanie 
1.  Hlasovať môžu čitatelia časopisu Správca bytových domov 

a návštevníci stránok www.pss.sk, www.obnova-domov.sk 
a www.tzportal.sk. 

 
2.  Vyplnený hlasovací lístok s identifi kačným číslom súťažného 

bytového domu je potrebné odoslať na adresu vydavateľstva 
V. O. Č. SLOVAKIA, s. r. o., Školská 23, 040 11 Košice, najne-
skôr do 21. 3. 2019. Rozhodujúca je pečiatka na obálke. 

 
Vyhodnotenie súťaže – hodnotitelia, kritériá hodnotenia, 
vylúčenie zo súťaže 
1.  Súťaž vyhodnotí odborná hodnotiaca komisia zložená naj-

menej z troch odborníkov z radov STU Bratislava a zástupcov 
vyhlasovateľov súťaže, a to do 17. 3. 2019. Odborná hodno-
tiaca komisia bude hodnotiť pomer výšky investície k dosia-
hnutým projektovaným úsporám, na základe nasledovných 
kritérií: 

 a) kvalita prác, 
 b)  kvalita použitých materiálov, 
 c) lehota výstavby, 
 d)  dosiahnutý stupeň energetických úspor vyjadrený ener-

getickou triedou, na základe energetickej certifi kácie, 
 e)  výsledné percento úspor energií po obnove. 

2.  Vyhlasovatelia súťaže majú právo preveriť pravdivosť poskyt-
nutých údajov. V prípade, že účastník súťaže poskytne podkla-
dy nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený. 

 
3.  Termín spočítania a vyhodnotenia anketových lístkov zasla-

ných čitateľmi časopisu Správca bytových domov a hlasov 
odovzdaných prostredníctvom internetového hlasovania na 
webových stránkach a portáloch www.pss.sk, www.obnova-
domov.sk a www.tzportal.sk je do 21. 3. 2019. 

 
Vyhlásenie víťazov, zverejnenie výsledkov súťaže, 
odovzdanie cien 
1.  Vyhodnotenie splnenia podmienok a vyhlásenie víťazov súťa-

že sa uskutoční do 28. 3. 2019. 

 

2.  Zoznam výhercov bude zverejnený v časopise Správca by-
tových domov. Okrem toho bude zverejnený na stránkach 
www.pss.sk, www.obnova-domov.sk a www.tzportal.sk, naj-
neskôr do 7 dní po vyhlásení výsledkov súťaže. 

 
3.  Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční v rámci stavebného 

veľtrhu CONECO 2019. Organizačný garant oznámi víťazom sú-
ťaže, realizátorovi a projektantovi termín na prevzatie ceny mi-
nimálne 7 dní vopred. Poverený zástupca výherného bytového 
domu zabezpečí svoju účasť alebo účasť svojho zástupcu na 
slávnostnom odovzdávaní cien. Tri hlavné fi nančné výhry budú 
na veľtrhu CONECO odovzdané formou symbolického šeku 
a diplomu. Následne PSS, a. s., pripíše fi nančné výhry na účet 
stavebného sporenia výherných bytových domov. Zároveň vyhla-
sovatelia súťaže odovzdajú výhercom hlasovania vecné ceny. 

 
Zdaňovanie výhry 
Peňažná výhra v súťaži bude daňovo vysporiadaná v súlade 
s § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení ne-
skorších predpisov. 
 
Osobitné ustanovenia 
Podpísaním prihlášky do súťaže a dodaním dokumentácie súťa-
žiaci zároveň dáva  súhlas so zverejnením a medializáciou byto-
vého domu v súlade s GDPR, v rozsahu poskytnutých osobných 
údajov v prihláške do súťaže. 

Najlepšie obnovený dom 2017 – 3. miesto získal bytový dom na Košickej 
ulici 2, 4, 6 v Komárne

Cenu verejnosti V. O. Č. Slovakia s. r. o. získal bytový dom na Brnian-
skej 35 v Bratislave

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 1/2019



www.voc.sk/spravca-bytovych-domov14

AJ DOM TREBA LIEČIŤ, NIELEN PEKNE OBLIECŤ

Výnimku netvorí ani stavebná sústava BANKS-S, ktorá dokonca 
trpí hneď tromi systémovými poruchami:

1.   Porucha vystupujúcich konštrukcií schodiskového 
priestoru

2.   Porucha obvodového plášťa z pórobetónových diel-
cov

3.   Porucha predsadenej lodžie a súvisiaceho obvodo-
vého plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov

Pozrieme sa bližšie na poruchu č. 3 z nášho zoznamu. Bytové 
domy tejto stavebnej sústavy sú vo veľkom počte postavené 

v Petržalke. Tento typ bytového domu má prvé nadzemné pod-
lažia riešené ako pivničné priestory, druhé okrem vstupných 
priestorov tvorí hlavne polyfunkcia ako obchody a služby, pred 
ktorými je z oboch pozdĺžnych strán pochôdzna terasa. Nad tým 
všetkým ja ďalších dvanásť obytných podlaží. Z jednej strany sú 
k bytovému domu pristavané, resp. primontované v podstate po 
celej ploche panelové zostavy tzv. predsadených lodžií. Hlavným 
problémom sú pomerne veľké poruchy v kotvení bočných be-
tónových lodžiových stien k nosnej konštrukcii budovy a taktiež 
porucha zásuvného uloženia telesa betónového zábradlia. 

Vo veľkej väčšine prípadov sa odstraňovaniu porúch nevenovala 
pozornosť a danému stavu nepomohla ani známa „ľudová tvori-
vosť“. Majitelia bytov realizovali rôznymi spôsobmi zasklievanie 
lodžií, v tom horšom prípade montovali plastové okná na hornú 
plochu betónového zábradlia a takto vzniknutý priestor zakom-
ponovali do plochy bytu. Zväčšili napr. priestor kuchyne, čím 
došlo k výraznému priťaženiu lodžiovej konštrukcie. Žiaľ, nejde 
o ojedinelé prípady.

Dôležitá zmena nastala v roku 2004 rozhodnutím vlády SR o vý-
skyte systémových porúch na bytových domoch. Následne sa 
defi novali jednotlivé systémové poruchy a cez MDaV SR a ne-
skôr ŠFRB začal štát poskytovať formou dotácií alebo zvýhodne-
ných úverov fi nančné prostriedky o. i. aj na ich odstraňovanie. 

Spoločnosť LUKYSTAV, s. r. o. aj pri vyššie spomínanej systé-
movej poruche zúročila svoje dlhoročné skúsenosti s komplex-
nou obnovou bytových domov a ponúkla alternatívne riešenie 
odstránenia systémovej poruchy predsadenej lodžie. Dovtedy 
používaný systém dodatočného prikotvenia lodžie uvažoval 
zjednodušene povedané s oceľovou kotvou, ktorá bola z jednej 
strany uchytená v nosnej konštrukcii domu, čo bolo v byte vlast-
níka a z druhej strany v bočnej lodžiovej stene. Na konci zostala 
oceľová pásovina s maticou priznaná v byte vlastníka a už zo-
stalo na projektantovi, resp. zhotoviteľovi aký spôsob prekrytia 
kotvy navrhne a na fi nančných možnostiach vlastníkov, aký si 
schvália. Takýto spôsob vyžadoval stavebný zásah priamo v byte 
vlastníka na minimálne dvoch stenách. Toto riešenie bolo často 
pre majiteľov bytov neprijateľné.

V rámci bytovej výstavby na Slovensku od 50. rokov minulého storočia do roku 2002 bolo použitých cca 61 
konštrukčných systémov a stavebných sústav. V podstate každá stavebná sústava má svoje tzv. systémové 
poruchy. V súčasnosti môžeme konštatovať, že len ťažko budeme hľadať bytový dom, na ktorom by sa nejaké 
poruchy neprejavovali alebo neprejavujú, samozrejme ak už medzičasom vlastníci pristúpili v rámci obnovy domu 
k ich odstráneniu. 

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 1/2019
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Novonavrhnuté kotvenie systému TERMO + holding a. s. v spo-
lupráci so spoločnosťou LUKYSTAV, s. r. o. prináša riešenie bez 
nutnosti zásahu v byte vlastníka. Dodatočné prikotvenie lodžie 
ako jediný spôsob odstránenia tejto systémovej poruchy pra-
covníci spoločnosti LUKYSTAV, s. r. o. vykonávajú z exteriéru. 
Pred tým, ako sa tento systém zaviedol do bežnej praxe TSÚS, 
n. o. vykonal certifi káciu systému, to znamená odtrhové skúš-
ky zapustenej kotvy, skúšky sanačných a lepiacich stierok jed-
notlivých častí kotvy a sanačných mált, aby sa hlavne zastavila 
ďalšia degradácia betónových konštrukcií. Samotná kotva sa 
skladá z troch základných častí, ktoré po ich vzájomnom spoje-
ní pri inštalácii zabezpečia certifi kované odstránenie systémo-
vej poruchy, a pritom aj naďalej riadený osový posun betónovej 
konštrukcie domu vplyvom tepelnej rozťažnosti. Po úspešnom 
zvládnutí týchto skúšok bol vypracovaný jasný technologický po-
stup montáže, pretože je potrebné tieto práce vykonávať veľmi 
presne.

Pracovník musí do bytu vstúpiť len raz pre zameranie rozsahu 
deformácie vysunutia bočnej lodžiovej steny. Samotné vŕtanie 
sa realizuje diamantovým vrtákom jadrovým vŕtaním. Presnosť 
vŕtania je v mm a bez príklepu. S dodatočným kotvením lodžie 
ide ruka v ruke aj dodatočné prikotvenie betónového zábradlia 
lodžie.

Nezanedbateľnou súčasťou ďalších sanačných prác pri od-
stránení tejto vážnej systémovej poruchy je aj rekonštrukcia 
podlahových vrstiev jednotlivých lodžií. Od vytvorenia nových 
spádových pomerov, cez novú hydroizolačnú vrstvu až po novú 
nášľapnú vrstvu z protišmykovej keramickej dlažby podľa výbe-
ru vlastníkov. Netreba zabúdať na zateplenie vnútornej lodžiovej 
steny.

Spoločnosť LUKYSTAV, s. r. o. samozrejme klientom ponúka 
komplexné služby pri obnove bytových domov. Okrem tzv. zatep-
ľovania realizuje:

rekonštrukcie a zateplenie všetkých typov striech, 
výmenu otvorových výplní – okná, dvere, 
rekonštrukcia balkónov, lodžií a terás
výmenu spoločných rozvodov zdravotechnickej inštalá-
cie a vzduchotechniky
výmenu spoločných rozvodov elektroinštalácie
zemné a výkopové práce vlastným strojným vybavením

Spoločnosť LUKYSTAV, s. r. o. v spolupráci s dodávateľmi alebo 
projektantmi stále hľadá nové progresívne riešenia pre zvýšenie 
kvality realizácie a samozrejme komfortu vlastníkov.

LUKYSTAV s. r. o.
Váhovská cesta 517
925 63 Dolná Streda
info@lukystav.sk
www.lukystav.sk

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 1/2019
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PRIPRAVUJEME KONFERENCIU 
SPRÁVA BUDOV 2019

Tohoročná 8. medzinárodná konferencia Správa budov 2019 sa 
bude konať v dňoch 10. – 12. apríla 2019 opätovne v priesto-
roch hotela Galeria Thermal Bešeňová**** a hotela Bešeňo-
vá***, ktoré sú súčasťou vodného aquaparku Gino Paradise 
Bešeňová. 

Organizátori sa aj v tomto roku rozhodli požiadať o záštitu konfe-
rencie pána PaedDr. Árpáda Érseka, ministra dopravy a výstav-
by SR. Ako prednášatelia sa opäť zúčastnia pracovníci minister-
stva z odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja, sekcie 
bytovej politiky, ako aj pracovníci ŠFRB, SOI, pracovník z Úradu 
na ochranu osobných údajov.

Odbornými garantmi konferencie sú zástupcovia SvF TU v Koši-
ciach, Stavební fakulta ČVUT Praha a VŠB-TU Ostrava. Ako hosť 
konferencie vystúpi predseda SČMBD a predseda predstaven-
stva SZBD. Mediálnu podporu zaisťuje V. O. Č. Slovakia s. r. o. 
prostredníctvom www.tzbportal.sk/sprava-budov, časopisu 
Správca bytových domov i iných médií a ENERGIE portal.

Spomienka na minuloročnú konferenciu 
7. medzinárodná konferencia Správa budov 2018 sa konala na 
novom mieste, v priestoroch hotela Galeria Thermal Bešeňová. 
Minulý rok sa konferencie zúčastnilo doteraz najväčší počet 
účastníkov, a to takmer 400, z toho 243 správcovských spoloč-
ností. Sekciu venovanú rozpočítavaniu tepla a diskusiu s pra-
covníkmi SOI zhodnotili účastníci ako najlepšiu časť programu 
konferencie. 

Účastníci okrem prednášok, odborných diskusií mali možnosť 
využiť aj priestory vodného sveta aquaparku Gino Paradise Be-
še ňová. Naplnili sme heslo konferencie „Oddych je korením 
práce“.

Cieľová skupina 
Konferencia Správa budov 2019 je tradične určená pre profe-
sio nálne správcovské spoločnosti všetkých typov bytových do-
mov a nebytových priestorov, pre správcov nehnuteľností, pre 
predsedov a zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, staveb-
né a správcovské bytové družstvá, zástupcov bytových podnikov 
a hospodárstiev, pracovníkov štátnej správy, ktorí majú na sta-
rosti agendu správy budov, stavebných konaní a pod. Je určená 
aj vlastníkom bytov a nebytových priestorov, ktorých zaujíma 
všetko, čo súvisí so správou domu a chceli by sa dozvedieť nie-
čo nové. Konferencia má už svoju tradíciu a je povestná priateľ-
skou atmosférou, o čom svedčí rastúci počet účastníkov.

Obsahová náplň konferencie
Sekcie budú vytvorené v kombinácii prednášok z radov aka-
demických pracovníkov, pracovníkov štátnej správy ako MDaV 
SR, ŠFRB, SOI, Úrad na ochranu osobných údajov a odborníkov 

z praxe, a fi remné prezentácie. Tento rok by sme chceli zme-
niť spôsob prezentácie fi riem tak, aby boli hlavne zamerané 
na konkrétne riešenia problémov praxe a odpovede na otázky 
účastníkov, resp. riešenie praktických problémov, ktorými sme 
sa zaoberali počas roku 2018. Chceli by sme vytvoriť viac prie-
storu na diskusiu. Záver prvého dňa konferencie bude venovaný 
prednáškam pracovníkom SOI a následne diskusia k vopred za-
slaným otázkam aj otázkam priamo.

Konferencia bude sa konať v priebehu 3 dní. Začíname v stre-
du 10. apríla 2019 a pokračujeme až do piatka 12. apríla po-
obede. 

Interaktívna konferencia aj tentokrát
Spolu s prihláškou účastníci konferencie majú možnosť zasielať 
vopred svoje otázky, na ktoré chcú v rámci diskusií počas kon-
ferencie dostať odpovede. V čase diskusie je vytvorený priestor 
na riešenie zaslaných otázok a účastníci získajú odpovede od 
kvalifi kovaných zástupcov štátnej správy, práva ako aj odborní-
kov z dotknutých oblastí.

Budeme diskutovať o novele 283/2018 zákona 182/93 Z. z. 
o vlastníctve bytov a NP a zákone 246/2015 Z. z., ktorý sa týka 
správcov bytových domov. Účastníci sa môžu pýtať aj na prob-
lematiku ŠFRB, SOI a otázky súvisiace so zákonom o ochrane 
osobných údajov. 

Otázky zasielajte dopredu najneskôr do 10. 3. 2019!

Prosíme teda všetkých, ktorí majú nejaký problém týkajúci sa 
správy budov a chcú, aby bol na konferencii riešený, majú záu-
jem o vytvorenie širšej diskusie o danom probléme a chcú do-
stať odpovede na svoje nevyriešené otázky alebo majú nejaké 
nápady na zlepšenie práce správcov, zašlite mailom na adresu: 
zsaun@zsaun.sk alebo poštou na adresu ZSaUN, Školská 23, 
040 11 Košice najneskôr do 10. 3. 2019.

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností pripravuje už 8. medzinárodnú konferenciu 
Správa budov 2019. Nakoľko boli minuloroční účastníci veľmi spokojní s miestom konania 
konferencie, opätovne sa bude konať v priestoroch hotela THERMAL Galeria Bešeňová. 
Veríme, že ako každý rok konferencia okrem odborných prednášok, fi remných prezentácií 
a diskusií prinesie aj príjemnú atmosféru. Tento rok sa môžete tešiť na veľkú diskusiu so 
zástupcami SOI.
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Organizačné pokyny
V čase vydania tohto čísla časopisu len pripravujeme pozvánku 
s presným programom. 

Súčasťou tohto čísla je len prihláška. Tí, ktorí našu konferenciu 
poznajú a radi sa zase stretnú s priateľmi, s ktorými si každý rok 
vymieňajú svoje skúsenosti, oddýchnuť vo wellnes, môžu zaslať 
vyplnenú prihlášku. V najbližšom čísle už bude súčasťou časopi-
su aj pozvánka s programom. Pozvánka bude zaslaná účastní-
kom minulých konferencií a kurzov Manažér správy budov.

Faktúru – daňový doklad zašleme po obdržaní prihlášky. Pri 
platbe, prosíme uviesť do rubriky „Správa pre prijímateľa” 
vaše meno a priezvisko alebo názov fi rmy.

Prihláška
Tlačivo prihlášky na 8. medzinárodnú konferenciu Správa bu-
dov 2019 nájdete v tomto čísle a môžete si ju stiahnuť na www.
zsaun.sk, www.tzbportal.sk, www.voc.sk 

Prihlášku prosíme zaslať naskenovanú e-mailom na adresu 
zsaun@zsaun.sk alebo poštou na adresu ZSaUN, Školská 23, 
040 11 Košice najneskôr 30. marca 2019.

Účastnícky poplatok: 
78 € / účastník
68 €/ účastník člen ZSaUN

V účastníckom poplatku je zahrnuté:
Občerstvenie – coffee break počas celej konferencie, 1x obed 
štvrtok, 2x raut a spoločenský večer. Každý účastník obdrží CD 
so zborníkom prednášok z konferencie a propagačné materiály 
fi riem.

Ak máte záujem len o zborník v tlačenej forme je k dispozícii 
v sume 18,- €/ks. Zašlite objednávku.

Ubytovanie 
Konferencia sa koná v priestoroch hotela Galeria Thermal Be-
šeňová**** a hotela Bešeňová***. Je možnosť výberu izieb 
podľa ceny v obidvoch hoteloch, ktoré sú navzájom prepojené 
prednáškovou miestnosťou.

Každý účastník si ubytovanie zabezpečuje sám pomocou 
PROMOKODU.
Informácie ku promokódu (nová forma – online promokód):
Účastník sa nahlasuje prostredníctvom webovej stránky 
vybraného hotela: https://hotelbesenova.sk/sk/ alebo 
https://galeriathermal.sk/sk/

po otvorení stránky je potrebné zadať požadovaný ter-
mín a názov promokódu (následne sa zobrazí ponuka 
jednotlivých typov izieb s už nastavenými dohodnutými 
cenami) 
klasicky si účastník izbu vyberie a dá si ju záväzne zare-
zervovať. Následne účastníkovi prídu e-mailom detaily 
platby, ktorú je potrebné uhradiť. Všetko je to na FO. Ak 
na PO je potrebné dať do poznámky fakturačné údaje fi r-
my a platbu odkliknúť na platbu bankovým prevodom.

Názvy promokódov:
1.  VOCHB – promokód na Hotel Bešeňová***+ v ter-

míne 10. – 12. 4. 2019
2.  VOCGB – promokód na Hotel Galéria**** v termíne 

10. – 12. 4. 2019

V prípade, že si chcete zabookovať aj pobyt na víkend (je to mož-
né na základe dostupných kapacít v zachovaných dohodnutých 
cenách), je potrebné zadať niektorý z týchto promokódov:

3.  HB019 – 12. – 14. 4. 2019 na Hotel Bešeňo-
vá***+

4. GB019 – 12. – 14. 4. 2019 na Hotel Galéria****

Prosíme záujemcov o konferenciu, aby neodkladali na pos-
lednú chvíľu rezerváciu ubytovania z časového a kapacitného 
dôvodu formy rezervovania tohto ubytovacieho zariadenia. 
Minulý rok niektorí účastníci bývali v okolitých penziónoch.

V cene ubytovania sú raňajky a vstup do komplexu bazénov za-
darmo. Kto bude mať záujem, nech si zoberie so sebou plavky. 
V programe tento rok bude aj večerná saunová show. Oproti 
minulému roku bude predĺžená doba v priestoroch aquaparku 
Gino Paradise Bešeňová.
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Partneri konferencie
Ani tohtoročná konferencia by sa nezaobišla bez partnerov, kto-
rým patrí vždy naša vďaka za ich podporu.

Generálnymi partnermi sú spoločnosti LUKYSTAV 
a HENKEL (CERESIT)

Ak by chcela niektorá spoločnosť, fi rma prezentovať na konfe-
rencii svoje služby, produkty, ešte má stále možnosť prihlásiť 
sa na konferenciu ako partner najneskôr do 25. februára len 
s prezentáciou pri stolíku bez prednášky.

Kontaktujte Mgr. Eugen Kurimský na e-mailovej adrese: 
kurimsky@voc.sk alebo telefonicky 0905 541 119.

V prípade nejasností kontaktujte organizačného garanta:
Ing. Tatiana Cirbusová, ZSaUN, Školská 23, Košice
tel.: + 421 917 240 204, e-mail: zsaun@zsaun.sk

Záverom by som vás veľmi srdečne chcela pozvať na 8. medzi-
národnú konferenciu Správa budov 2019. Tešíme sa na našich 
účastníkov z minulých konferencií, na nových účastníkov, ako aj 
absolventov kurzov Manažér správy budov.

Bude nás tešiť, ak sa zíde na konferencii čo najviac ľudí s po-
dobným zameraním a cieľom dozvedieť sa niečo nové. Na kon-
ferencii máte možnosť stretnúť starých známych, ale aj získať 
nové kontakty.

Tento rok sa nesie konferencia v duchu hesla: 
„Už tradične odborne a s relaxom!“

Ing. Tatiana Cirbusová
ZSaUN

Chcela by som poprosiť o účasť hlavne členov Združenia 
správcov a užívateľov nehnuteľností, pretože druhý deň 
11. 4. 2019 podvečer sa bude konať VALNÉ ZHROMAŽ-
DENIE ČLENOV združenia. Členovia obdržia pozvánku 
s programom.

NÁVRATKA – OTÁZKY

Každý účastník má možnosť vstúpiť do diskusie svojou otázkou či problémom, ktorý by mal byť na konferencii riešený. Ak máte 
otázku/problémový okruh/príp. návrh, ktorý by ste chceli, aby konferencia riešila, napíšte ho v krátkosti a zašlite do 10. 3. 2019 na 
adresu:  ZSaUN, Školská 23, 040 11 Košice alebo e-mailom:  zsaun@zsaun.sk, voc@voc.sk

Problém/téma do diskusie: 

Privítame účasť každého, kto by chcel prispieť aktívne k problémom správy budov. Taktiež ponúkame možnosť stať sa členom Zdru-
ženia správcov a užívateľov nehnuteľností. Združenie sa snaží hájiť záujmy správcov, ako aj zrovnoprávniť vzťahy medzi správcami 
a vlastníkmi, či užívateľmi nehnuteľností.

Člen Združenia má zľavnený účastnícky poplatok na konferenciu.



ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na 8. medzinárodnú konferenciu SPRÁVA BUDOV 2019 

Thermal Park Bešeňová v dňoch 10. – 12. apríla 2019

Meno a priezvisko účastníka (názov spoločnosti):

Adresa:

telefón:      e-mail:      

IČO:       IČ DPH:               DIČ: 

Za spoločnosť sa na konferencii zúčastní menovite:

Meno a priezvisko, titul: 

Meno a priezvisko, titul:

Meno a priezvisko, titul:

Prehlasujeme, že máme záujem: 

•  stať sa účastníkom konferencie 
nečlen ZSaUN (účastnícky poplatok 78 €), člen ZSaUN (účastnícky poplatok 68 €) 
(za člena sa považuje ten, ktorý má pred konferenciou uhradené členské pre rok 2019) 
Účastnícky poplatok zahrňuje: občerstvenie – coffee break počas celej konferencie
2x obed  (streda, štvrtok), 2x raut a spoločenský večer, zborník prednášok z konferencie na CD

 .... počet účastníkov x účastnícky poplatok, v sume: .. . . . . . . . . . . . . . .  €

• objednávame si tlačený zborník z konferencie – 18 €/ks  v sume: .. . . . . . . . . . . . . . .€

• objednávame si učebnicu SPRÁVCA BUDOV – 18 €/ks  v sume: .. . . . . . . . . . . . . . .€

Celkom (s DPH): . . . . . . . . . . . . . . . .€ 

Na základe prihlášky vám bude zaslaná  faktúra, ktorú je nutné uhradiť do 30. 3. 2019

Pri úhrade prosíme vyplniť v rubrike Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko účastníka (alebo 
názov spoločnosti)!

V prípade, že sa konferencie nezúčastníte, poplatok sa nevracia. Účastnícky poplatok sa hradí za kon-
ferenciu v celku. 

Ubytovanie si každý účastník hradí sám.

 

Dňa: 

 podpis
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1. Ako by ste defi novali informačný systém QI MaRs Sys-
tém?
QI MaRs Systém vyvíjame ako komplexné riešenie širokého 
spektra funkčností, z ktorých si užívateľ vyberá to, čo práve 
potre buje. Dodávané riešenie vieme prispôsobiť nielen rozsa-
hom nasadenia, ale v prípade potreby riešime aj špecifi cké 
požiadavky. Jednoducho prispôsobujeme chod systému tak 
povediac na mieru danému zákazníkovi. Preto hovoríme o na-
šom systéme ako o elastickom a prispôsobivom riešení.

2. Hovoríte, že QI MaRs Systém je elastické a prispôsobivé 
riešenie, v čom konkrétne spočívajú tieto vlastnosti?
Tieto vlastnosti nášho riešenia vychádzajú z jedinečného 
riešenia dátového modelu. Na jeho základe si vie zákazník 
vybrať rozsah funkčnosti, ktorú bude používať, prípadne kto-
ré funkčnosti chce doplniť či upraviť podľa svojich predstáv. 
Všetky tieto možnosti spolu s jeho otvorenosťou pre komu-
nikáciu s inými aplikáciami zabezpečuje výnimočný vývojový 
nástroj QI Builder. 

3. Môžete nám povedať niečo viac o tomto nástroji?
QI Builder je nástroj a zároveň vývojové prostredie pomocou 
ktorého je napísaná celá funkčnosť systému. Jeho fi lozofi a 
umožňuje budovať jedno nosné riešenie pre oblasť ktorú rie-
šime a zároveň oddelene vytvárať osobitú funkčnosť špeci-
fi ckú iba pre konkrétneho zákazníka. Navyše, niektoré typy 
zmien môže dokonca realizovať aj váš zaškolený IT špecia-
lista.

4. Všimla som si opakované označenie QI v názve systému 
a aj v názve vývojového nástroja. Čo to znamená?
Označenie QI je otočené označenie dobre známej skratky IQ. 
Táto značka chce povedať v prvom rade o tom, že sa pozerá-
me na veci nielen klasickým pohľadom, ale hľadáme aj iné, 
netradičné riešenia. Niečo, čím sa viete odlíšiť od iných. To je 
hlavný odkaz aj celého systému QI, na ktorého základoch boli 
vybudované riešenia ponúkané v QI MaRs Systém. QI je ozna-
čenie rozsiahleho informačného systému, pre riešenie potrieb 
fi riem s rôznorodým zameraním.

5. Hovoríte o QI systéme a QI MaRs Systéme. Aký je v tom 
rozdiel?
QI systém je programová základňa, ktorá má vybudované roz-
siahle funkčnosti v mnohých oblastiach potrieb zákazníkov. 
A na tomto základe, ako nadstavba, vzniklo naše riešenie QI 
MaRs Systém. QI MaRs Systém je len časťou veľkého spektra 
možností, ktoré môže organizácia používať pre riešenie svojich 
potrieb. Systémové riešenie prepojenia QI s technologickými 
zariadeniami na zber dát, spracovanie a ich vyhodnotenie pre 
správcovské spoločnosti, následné sprístupnenie informácií 

koncovému užívateľovi o stave odobratých služieb vypovedá 
o fl exibilite QI MaRs systému.

6. Čo všetko obsahuje IS QI?
Šírka možností a riešení je naozaj nezvyčajná. Okrem bež-
ných funkčností ERP systémov obsahuje CRM, DMS, APS, BI, 
HRM, konfi gurátor výroby, dochádzku, modelovanie procesov 
a riadenie, work-fl ow, projektové riadenie, e-shop, má vlastné 
mobilné riešenie atď. Je toho skutočne veľa. A to všetko s pl-
nou legislatívnou podporou pre SR a ČR. Jednoducho rastiete 
a s vami rastú aj riešenia dodávané na základe QI. To je skve-
lá správa pre zákazníka.

7. Podľa deklarovaného rozsahu funkčnosti QI, zrejme nie je 
na trhu nováčikom.
Máte úplnú pravdu. Tomuto nezvyčajnému rozsahu funkčnos-
ti zodpovedá aj viac ako 18 rokov jeho vývoja a viac ako 1200 
implementácií. 

8. V čom vidíte vy hlavne výhodu vami ponúkaného riešenia 
QI MaRs Systém?
Je vybudovaný na veľmi komplexnom riešení, ktoré umožňuje 
postupne integrovať do nášho riešenia všetko, čo môže zákaz-
ník od systému požadovať. Má za sebou veľkú vývojovú zá-
kladňu, množstvo skúseností a rokmi preverenú prevádzku. 

V jednom systéme umožňuje riešiť oborové riešenia spolu s or-
ganizáciou a riadením vlastnej fi rmy. Keďže má integrovaný 
modulárny systém sledovania nákladov a výnosov je priam 
stvorený na analýzu výsledkov, optimalizáciu, a tým aj vysle-
dovanie rezerv a miesta potenciálneho rastu zákazníka. Je po-
stavený na veľmi stabilnej a celosvetovo využívanej technológii 
ukladania dát, umožňuje viacjazyčnú komunikáciu v jednom 
programe. Pokrýva širokú škálu funkčností od výroby tepla, 
vody, správy budov, servisu a údržby až po informovanosť 
vlastníkov nehnuteľností. Máte jeden systém a v ňom všetko, 
čo potrebujete.

9. Z uvedeného mi vychádza, že záber vami ponúkaného 
riešenia QI MaRs Systém presahuje viaceré oblasti. Môžete 
v skratke vysvetliť komu je určený?
Hľadáte riešenie pre výrobu a predaj tepla? Máme pre vás rie-
šenie. Chcete riešiť výrobu a predaj vody? Aj pre vás máme 
riešenie. Potrebujete riešiť správu a údržbu nehnuteľností? 
Opäť ste na správnom mieste. Riešite rozpočet nákladov na 
teplo? Nemusíte ísť inam. A čo informovanosť a komunikácia 
s vlastníkmi bytov? Odpoveď už asi poznáte. To je QI MaRs 
Systém. Komplexné riešenie. Všetko pod jednou strechou. Je 
len na vás, čo potrebujete riešiť.

NOVINKA PRE SPRÁVCOV: 
INFORMAČNÝ SYSTÉM QI MARS SYSTÉM
V prvom vydaní časopisu Správca bytových domov v roku 2019 vám predstavujeme fi rmu DataCentrum, s. r. o. a ich 
odborové riešenie Qi MaRs Systém. Spoločnosť DataCentrum pôsobí na slovenskom trhu od roku 2006. Venuje sa 
oblasti informačných technológií, vývoju a implementácii softvérových riešení. V článku vám bližšie predstavíme, 
čím chce toto riešenie osloviť a pomôcť pri riešení každodenných pracovných povinností organizáciám pôsobiacim 
v segmente od výroby tepla, vody, cez distribúciu, správu a údržbu budov až po informačnú podporu vlastníkov 
nehnuteľností. Na otázky nám odpovedal Ing. Jozef Javorský.
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10. Kde sa môžeme stretnúť s modulmi obsiahnutými v QI 
MaRs Systéme?
Vyjadrenie k nasadeniu modulov priamo od zákazníka si mô-
žete prečítať v ďalšom texte.

Slovo zákazníka: 

„Správa priestorov je vo svojej podstate služba. Našim 
cieľom je spokojný klient.  Aby tomu tak bolo, musia 
byť vzťahy medzi správcom a klientom transparentné. 
Vďaka modulu Správa priestorov QI sa nám darí tieto 
očakávania plniť. Jednoduché spracovanie základ-
nej evidencie, rýchla orientácia v dôležitých údajoch, 
komplexné výstupy pre manažerské rozhodovanie 
– to všetko máme s QI pohodlne k dispozícií. Obzvlášť 
oceňujeme jednoduché a variabilné spracovanie roč-
ného zúčtovania, ktoré zohľadnilo predchádzajúce 
požiadavky našich klientov na doplnenie informácií 
o spotrebe KWh na jednotlivých odberných miestach, 
ako i spotrebu m3 pitnej vody pri dodávkach. Správa 
priestorov QI je komplexným systémom, ktorý je príno-
som pre všetkých zainteresovaných.“ 

Ing. Věra Buláková
SBD BREZNO

KOOR, s. r. o.
„S QI máme viac ako 5-ročné skúsenosti, ktoré nás 
utvrdili v tom, že náš výber bol správnym rozhodnu-
tím. Vyhovuje nám aj to, ako sa QI prispôsobuje slo-
venskej legislatíve.“ 

Roman Šulek, riaditeľ spoločnosti

VHOS, a. s.
„QI je svojou stabilitou a unikátnymi technológiami 
schopné vyriešiť akúkoľvek našu požiadavku v oblasti 
spracovania údajov. Vďaka celkovému trendu a tiež 
aj konzultácii s kolegami z iných vodárenských spo-
ločností, cítime určitý tlak, ktorý nás vedie k potrebe 
neustále zlepšovať našu prácu. Darí sa nám to s mini-
málnym úsilím práve vďaka pokročilej technológii sys-
tému QI, ktorá integruje všetky potrebné agendy.“ 

Ing. Zdeněk Šunka
predseda predstavenstva

Ak by mali čitatelia záujem dozvedieť sa viac, kde vás môžu 
kontaktovať? 
Pozývame všetkých, ktorých informačný systém QI zaujal na 
medzinárodnú konferenciu Správa budov 2019 do Bešeňovej, 
v termíne 10. – 14. 4. 2019, kde budeme tento produkt prezen-
tovať ako pasívny partner a kde budeme môcť názorne ozrejmiť 
správcom v ich práci, či už v legislatívnej, ekonomickej, práv-
nej oblasti, ako aj v technických aspektoch pri výkone správy 
s využitím QI MaRs systému. Radi odpovieme na všetky vaše 
otázky. 

Ďakujeme za rozhovor.

Ing. Simona Varechová

DataCentrum, s. r. o.
Piaristická 2, 949 01 Nitra

www.data-centrum.sk
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Tento článok ozrejmuje možnosti riešenia ETICS s polystyrénom 
z hľadiska požiarnej ochrany stavieb a platnej legislatívy v Slo-
venskej republike.

Požiadavky na zhotovovanie ETICS na nové stavby a pri doda-
točnom zateplení sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti líšia.

Možnosti aplikácie ETICS s EPS v obvodových stenách 
nových stavieb 
Pri vyhotovení ETICS na nových stavbách pri posudzovaní rieše-
nia protipožiarnej bezpečnosti konštrukčného prvku sa použitý 
materiál neberie do úvahy, je považovaný za povrchovú úpravu. 
Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti je však dôležité dbať na 
to, či legislatíva požaduje vyhotovenie požiarnych pásov, ktoré 
musia byť zhotovené z minerálnej vlny.

Pri stavbách do požiarnej výšky 12 m (požiarnu výšku 12 m 
majú stavby – domy aj s 5 podlažiami), nie je potrebné vyho-
tovovať požiarne pásy, okrem stavieb zdravotníckych zariadení 
a pri stavbách (napr. zariadenia poskytujúce sociálne služby, 
internáty a školy pre zdravotne znevýhodnených a pod.), ktoré 
sú určené pre osoby neschopné samostatného pohybu a osoby 
s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Pri použití ETICS s polystyrénom je potrebné prihliadať na odstu-
povú vzdialenosť od susediacich objektov, alebo na umiestnenie 
predmetného objektu či sa nachádza v požiarne nebezpečnom 
priestore inej stavby. Zateplenie obvodových stien z vonkajšej 
strany stavieb s požiarnou výškou viac ako 22,5 m sa môže rea-
lizovať len ETICS-om z minerálnej vlny.

Dodatočné zateplenie
Hrúbka EPS max. 100 mm – možné je dodatočne zatepľovať 
budovy s požiarnou výškou stavby h najviac 22,50 m, resp. za-
tepľovať budovy max do požiarnej výšky 22,5 m. Na týchto stav-
bách nie je potrebné realizovať požiarne zábrany.

Požiarne zábrany sa vyhotovujú iba v oblasti sokla, vo výške od 
terénu medzi šiestym a siedmim metrom a pod atikou, ak má 
stavba horľavú strechu, krov, alebo rímsu.

Hrúbka EPS viac ako 100 mm a do 200 mm, vrátane
Pri stavbách s požiarnou výškou najviac 22,5 m sa musia vyho-
toviť požiarne zábrany z minerálnej vlny. 

Nad výšku 22,5 m sa zateplenie realizuje z minerálnej vlny (po-
zri obrázok).

Požiarna zábrana sa vyhotovuje o šírke min. 200 mm a celo-
plošne sa lepí a ukotvuje na konštrukciu, ktorá je predmetom 
zateplenia. 

Pri štítových stenách bez otvorov sa vyhotovujú požiarne zábra-
ny podľa obrázku.

Ak sa rozhodneme zatepľovať, odporúčame sa poradiť s odbor-
níkmi aj ohľadne riešenia v súlade s dodržaním protipožiarnej 
bezpečnosti. Zjednodušenie si práce na projektovej dokumen-
tácii z dôvodu zhotovovania protipožiarnych zábran nie je dôvo-
dom zamietnutia ETICS s použitím polystyrénu, pretože vás to 
pripraví o výhody, ktoré vlastnosti polystyrénu prinášajú.

ZATEPĽOVANIE POLYSTYRÉNOM NIE JE 
KOMPLIKOVANÉ Z HĽADISKA REALIZÁCIE
Pri zateplení stavby väčšinou prehodnocujeme možnosti použitia tepelnoizolačného materiálu v povrchovej 
úprave konštrukcie, ktorú potrebujeme upraviť tak, aby tepelná pohoda a náklady na vykurovanie boli optimálne. 
Pre použitie expandovaného polystyrénu v ETICS sa spravidla rozhodujeme na základe poznatkov o vlastnostiach 
tohto materiálu a po jeho porovnaní s inými.

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 1/2019
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V základnom krytí sú nasledovné riziká: požiar, úder 
blesku, výbuch, voda z vodovodných zariadení (privá-
dzacie a odvádzacie potrubie; kanalizácia; vodovodné, 
vykurovacie a klimatizačné systémy), víchrica, krupobi-
tie, povodeň, záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy, ťar-
cha snehu, mráz, náraz vozidla, dym, pád predmetov. 

Čo sa týka ďalších pripoistení, jedná sa o:
Náklady na vypratanie: vypratanie miesta poistenia 
vrátane strhnutia stojacích častí, odvoz sutiny a iných 
zvyškov na najbližšiu skládku a na ich uloženie alebo 
zničenie.
Stavebné súčasti budovy/vandalizmus: poškodenie 
alebo zničenie poistenej veci páchateľom. 
Poškodenie postriekaním sprejmi, grafi tmi: poškode-
nie oblepením plagátmi alebo iné estetické znehodno-
tenie stien stavby je kryté poistením do výšky nákladov 
na premaľovanie alebo vyčistenie často objektu, ktorá 
bola znehodnotená. Za znehodnotenú časť objektu sa 
považuje v tomto prípade iba náhrada nákladov zodpo-
vedajúca rozsahu znehodnotenia, napr. pri viacpodlaž-
nom objekte vymaľovanie len do úrovne tých podlaží, 
ktoré boli znehodnotením priamo zasiahnuté. Povin-
nosťou poisteného v prípade vzniku škodovej udalosti 
je oznámiť vznik škodovej udalosti polícii. Podmienkou 
pre poskytnutie poistného plnenia je, že škodová uda-
losť bude šetrená políciou.
Demontáž/remontáž: náklady na demontáž a spätnú 
montáž nepoškodených stavebných súčastí budovy 
a ostatných nepoškodených poistených vecí a na sta-
vebné úpravy vykonané na ostatných nepoškodených 
stavebných súčastiach budovy, v súvislosti so znovuob-
staraním, alebo opravou vecí poškodených, zničených 
alebo stratených pri poistnej udalosti.
Rozbitie skla: škoda na poistenom skle vrátane rámu, 
v ktorom je osadené, ktorá bola spôsobená jeho roz-
bitím Za rozbitie skla sa považuje poškodenie skla 
akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá nie je vo VPP 
vylúčená.
Atmosférické zrážky: škody na spoločných častiach 
domu alebo spoločných zariadeniach domu, spôsobe-
ných atmosférickými zrážkami, ak je budova poistená 
proti riziku živel a zároveň je budova stavebne riadne 
uzavretá.
Spätné vystúpenie odpadovej vody: škody spôsobené 
spätným vystúpením odpadovej vody z kanalizačného 
potrubia (najčastejšie v prízemných bytoch, ale môže 
sa to stať aj na vyšších poschodiach, po upchatí po-
trubia)
Škody spôsobené únikom vody zo zvodov a žľabov: 
škody, ktoré spôsobí únik vody zo strešných žľabov 
a voľne vedúcich vonkajších zvodov, napr. ich upchatie 
a vytopenie bytov alebo spoločných priestorov.
Únik vody alebo média:  škoda, ako náklady za uniknu-
té médium po poistnej udalosti. Napríklad únik vody po 
prasknutí vodovodného potrubia.

Škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi:  škody 
spôsobené hlodavcami, hmyzom alebo voľne žijúcim 
vtáctvom. Najčastejšou škodou je najmä škoda spôso-
bená vtákmi na zateplených bytových domoch a škody 
spôsobené hlodavcami. Tu je požadované vykonávať 
deratizáciu 2x ročne.
Stroje a elektronika: predmetom poistenia sú stroje, 
strojné alebo elektronické zariadenia a prístroje vo 
vlastníctve poisteného. Poistenie sa vzťahuje na pois-
tené veci počas ich prevádzky, prestávky v prevádzke, 
demontáže a následnej spätnej montáže za účelom 
údržby alebo premiestňovania v rámci miesta poiste-
nia. Súčasne sú poistené: elektronické súčasti veci, 
olejové alebo plynové náplne transformátorov, kon-
denzátory, elektrické meniče a vypínače. Poistené ne-
bezpečia: Materiálne poškodenie alebo zničenie pois-
tených predmetov spôsobené napr. chybou materiálu, 
konštrukčnými a montážnymi chybami, nedostatočnou 
skúsenosťou alebo nedbanlivosťou obsluhy, skratom, 
prepätím, indukciou účinkom blesku, chybou izolácie, 
vnútorným požiarom

Do strojov a elektroniky zaraďujeme súbor nasledovných pred-
metov: osobné a nákladné výťahy, elektronické vstupné a ga-
rážové brány; domové zvončeky, elektronické vrátniky, vrátane 
kamerového systému; spoločná kotolňa, spoločná práčovňa; 
spoločné antény a satelity; prípadne iné predmety, ktoré treba 
vymenovať

Poistenie zodpovednosti za škodu z titulu vlastníctva 
nehnuteľnosti: škoda na zdraví alebo majetku, spôso-
bená iným (tretím) osobám výlučne z titulu vlastníctva 
nehnuteľnosti. Napr. z bytového domu padne ľad, ale-
bo kus omietky, alebo iný predmet na vedľa stojace 
cudzie vozidlo.
Krížová zodpovednosť: zodpovednosť za škodu medzi 
jednotlivými vlastníkmi. Poistenie zodpovednosti sa 
vzťahuje aj na škodu spôsobenú únikom média z vodo-
vodného, vykurovacieho, klimatizačného, odpadového 
zariadenia alebo elektrického požiarneho systému , 
ak poistený za túto škodu zodpovedá. Napr. praskne 
prívod vody k radiátoru a dôjde k vytopeniu spodného 
bytu. Nepatria sem škody spôsobené zo zariadenia do-
mácností (práčka, umývačka a pod.)
Zodpovednosť predsedu SVB: Poistenie sa vzťahuje na 
zodpovednosť za škodu spôsobenú pri „výkone správy 
bytového domu“ uvedeného v poistnej zmluve.

Veríme, že tento stručný popis jednotlivých pripoistení vám pri-
blížil ich význam a využiteľnosť. 

POISTENIE – ČO ZNAMENAJÚ JEDNOTLIVÉ PRIPOISTENIA
Ako sme už viac krát spomínali, poisťovňa Allianz ponúka členom ZSVB nielen zvýhodnené sadzby pri poistení 
bytových domov, ale aj množstvo pripoistení, ktoré kryjú riziká, z ktorých reálne vznikajú škody. Keďže sa 
opakovane stretávame s požiadavkou na stručné vysvetlenie obsahu jednotlivých pripoistení, rozhodli sme sa 
v skratke popísať ich účel.

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 1/2019
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NA VAŠE OTÁZKY ODPOVEDÁ

Ako máme skontrolovať 
správnosť faktúry za zrážko-
vú vodu, ktorá je neúmerne 
vysoká?
Zrážková voda pokiaľ je účto-
vaná za dom a odvádzaná do 
verejnej kanalizácie je súčini-
teľom odtoku počítaný podľa 
druhu plochy, t. j. zastavaná, 
spevnená, priepustná plocha.

Príklad: celková faktúra za zrážkovú vodu za rok 2017 činí 
55,18 €, celková plocha bytov v dome činí 6,059,28 m², na m² 
plochy bytov v dome to činí 0,09162 €. Konkrétny byt má plo-
chu 73,78 m² x 0,09162 = 6,76 €/náklad na byt.

Pozor si treba dávať pri vyplňovaní formuláru výpočtu množstva 
vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie a správne je 
treba identifi kovať konkrétnu nehnuteľnosť, pretože súčiniteľ 
odtoku je buď 0,9 alebo 0,4 a pri dobre priepustných plochách 
pokrytých vegetáciou (záhrady, trávniky) je len 0,05 (zákon č. 
397/2003 Z. z. príloha č. 2)

Prosím vás o radu v nasledovnom probléme: vlastníkom jed-
ného bytu sú viacerí vlastníci, predseda SVB ma požiadal 
o vyhotovenie predpisu na vlastníka, ktorý vlastní väčšinový 
podiel (t. j. 7/10), tento vlastník aj v byte býva. Na tohto vlast-
níka som urobila zálohový predpis a zároveň som predsedovi 
vysvetlila, že predpis sa vyhotovuje vždy len na jednu osobu, 
a na jeden byt sa nevyhotovuje viacej zálohových predpisov, 
nakoľko sa vždy robí len jedno vyúčtovanie. Vzhľadom na to, 
že sú tu príbuzenské spory, chcel nejaký čiastkový samostatný 
predpis.

Pre vysvetlenie uvádzam: V danom byte býva 6 osôb a medzi 
nimi aj pani, ktorá vlastní 7/10 podielu. Pani, ktorá vlastní 
1/10 podielu chce samostatný predpis a v tomto byte nebýva, 
požaduje od bývajúcich (tiež čiastkových vlastníkov), aby jej 
platili za jej 1/10 vlastníctva takzvaný prenájom za užívanie. 
ÁNO, postupujete správne. Mesačný zálohový predpis je spo-
jený s užívaním bytu. Vlastníčka 1/10 podielu bytu je podielo-
vým vlastníkom, ale byt neužíva, preto ani nie je dôvod k tomu, 
aby jej správca vystavoval zálohový predpis. To ako sa podieloví 
vlastníci tohto bytu dohodnú na platbách alebo na nájomnom 
je už ich vec.

Samozrejme, že byt má len 1 hlas a pri hlasovaní pani, ktorá 
byt užíva musí mať súhlas ďalších podielových vlastníkov for-
mou splnomocnenia, aby mohol byť za tento byt platný hlas, 
ale to iste ovládate.

Podielový vlastník, ktorý byt neužíva neprispieva na žiadne 
služby spojené s bývaním. Dohodu o nájme 1/10, ktorú využí-
vajú tí, ktorí byt fakticky užívajú si môžu medzi sebou uzatvoriť, 
tvorbu fondu opráv za užívanú 1/10 (odčítajte z dohodnutej 
čiastky nájmu).

Prosíme o upresnenie. Máme totiž rozpor – dva rôzne názory 
a Úrad na ochranu nám zatiaľ neposlal stanovisko. V našich 
zmluvách o výkone správy máme klauzulu, že zástupcom 

vlastníkov posielame prehľady všetkých neplatičov aj tých, 
ktorí majú nedoplatky pod 500,- €, ale podľa zákona by sme 
mali zverejňovať len tých, čo sú nad 500,- €. A teraz neviem 
či ich môžeme posielať aj naďalej alebo je potrebný súhlas 
dotknu tých osôb (čo samozrejme nedajú, veď kto by chcel, 
aby sa zverejnilo jeho meno, ako neplatiča). Niektoré výklady 
sú že áno, iné zase že nie. Zmluvy sú účinné pred GDPR.
Ak sa v GDPR odvolávame na zákon č. 182, potom musíme 
podľa neho aj postupovať. Volený zástupca nie je osoba, ktorá 
by mala vedieť o neplatičoch. Správca nech jej v žiadnom prí-
pade nedáva mesačné informácie, informovať môže len vtedy, 
ak je to nad 500 € a je potrebné neplatiča vyvesiť na tabuli 
v dome (bez udania osobných údajov).

V spoločenstve je zodpovednou osobou predseda a ak sa 
ekonomická činnosť robí cez MZ, potom uvádzame len fi rmu 
a software cez ktorý sa údaje zabezpečujú. Volený zástupca 
vlastníkov v dome, kde správu vykonáva profesijná fi rma musí 
byť schôdzou vlastníkov zvolený na 3 roky, musí byť vlastníkom 
bytu v dome, schôdza mu musí odsúhlasiť odmenu a samozrej-
me aj rozsah oprávnení, podľa ktorých rozhoduje pri styku me-
dzi vlastníkmi a správcom. Ak bude mať súhlas k preberaniu in-
formácii o mesačných platbách vlastníkov, ktoré mu poskytne 
správca a bude súčinný a nápomocný pri upozorňovaní vlastní-
ka na plnenie si povinností súvisiacich s mesačnou zálohovou 
platbou za užívanie bytu, potom mu správca takéto informácie 
môže posúvať. Z praxe však máme poznatky, že neplatič je 
alergický na upozornenia zo strany voleného zástupcu, takže je 
na zvážení vlastníkov v dome, či mu takýto súhlas odhlasujú.

Keďže momentálne zvolený predseda už nemieni kandido-
vať a nikto z vlastníkov o zvolenie neprejavil záujem, budeme 
musieť spoločenstvo zrušiť a správu zveriť správcovskej fi r-
me. Ako máme postupovať, aby sme nepochybili a dodržali 
zákon?
Na zhromaždenie, ktoré chce zvolať jedná štvrtina vlastníkov, 
nakoľko rada tak v zákonnej lehote neučinila je treba sa dô-
kladne pripraviť, pretože vlastníci musia hlasovať o mnohých 
otázkach týkajúcich sa zmeny formy správy. Od 1. 11. 2018 sa 
o tejto zmene hlasuje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých 
vlastníkov bytov a NP v dome. Postupnosť jednotlivých krokov, 
ktoré sa musia vlastníkmi odsúhlasiť sme spracovali do samos-
tatného článku, ktorý Vám na vyžiadanie združenie poskytne. 
Aby ste nemuseli opakovane zvolávať zhromaždenie vlastníkov 
je treba vopred pripraviť postup spolu s predsedom a členmi 
rady.

Sme ako spoločenstvo povinní vypracovať a schváliť nové zne-
nie Zmluvy o spoločenstve v zmysle novely č. 283/2018 Z. z.
Zosúladenie Zmluvy o spoločenstve formou dodatku vyžadoval 
zákonodarca pri novelách č. 367/2004 Z. z., 268/2007 Z. z. 
a č. 70/2010 Z. z. V mnohých spoločenstvách však sú regis-
trované staré zmluvy z času založenia tejto správy v dome. 
V takom prípade je potrebné formou dodatku a plného znenia 
zmluvy konečne Zmluvu o spoločenstve aktualizovať. Z novely 
č. 283/2018 Z. z.§ 31 ods. 1 citujeme: „Spoločenstvá, ktoré 
vznikli podľa doterajších predpisov, sa považujú za spoločen-
stvá podľa tohto zákona. Spoločenstvá, ktoré vznikli podľa 
doterajších predpisov, sú povinné prispôsobiť tomuto zákonu 
zmluvu o spoločenstve, orgány, hospodárenie, činnosť, prípad-
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ne stanovy najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nadobud-
nutia účinnosti tohto zákona“.

§ 31 bez zmeny bol aj v predchádzajúcich novelách (je teda pre 
nás výklad povinnosť prispôsobiť, alebo ako uvádzajú niektoré 
iné združenia povinnosť vypracovanie novej zmluvy diskutabil-
ná). Členovia nášho združenia majú možnosť požiadať o vypra-
covanie novej zmluvy, ak sa tak rozhodnú.

V našom bytovom dome máme registrované spoločenstvo 
vlastníkov už 20 rokov, terajší predseda však správu domu 
riešil zmluvou o výkone, ktorú nám teraz zabezpečuje správ-
covská fi rma. Je tento postup správny?
Súčasná právna úprava, sa dopĺňa a mení § 6 ods. 1 o povin-
nosť vlastníkov bytov a NP v dome zabezpečiť výkon správy 
domu niektorou formou, spoločenstvom alebo správcom. Po-
vinnosť správy domu vzniká dňom prvého prevodu bytu alebo 
NP. Doterajšia právna úprava defi novala, ktorý právny subjekt 
vykonáva správu, ale neudávala presný časový rámec, voľby 
tohto subjektu. V zmysle § 6 ods. 3 naďalej platí, že na sprá-
vu domu nesmú byť dohodnuté súčasne viaceré formy správy 
domu. Na správu v jednom dome môže byť uzatvorená zmluva 
len s jedným správcom alebo len jedna zmluva o spoločenstve. 
V prípade uzatvorenia viacerých zmlúv novela pozmenila § 6 
ods. 4, pričom od 01.11.2018 už nebude platiť domnienka, že 
zmluvy uzatvorené s ods. 3 sú neplatné, ale nové znenie ods. 4 
stanovuje, že platná je len zmluva o výkone správy alebo zmlu-
va o spoločenstve uzatvorená ako prvá, ostatné zmluvy dohod-
nuté na správu domu sú neplatné.

Sme päťbytový dom, máme spoločenstvo, ale pravdou je, že 
v rade nechcú vlastníci pracovať a ak sú zvolení, tak si aj tak 
svoje povinnosti neplnia. Aké zmeny priniesla novela pre men-
šie bytové domy?
V menších bytových domoch do 8 bytov sa nebude musieť zria-
ďovať rada, ako volený orgán spoločenstva, jej právomoci pre-
berie zhromaždenie vlastníkov. Teda po ukončení funkčného 
obdobia budete môcť na ďalšie funkčné obdobie voliť už len 
predsedu spoločenstva.

Pôvodnému vlastníkovi vydalo spoločenstvo doklad do kata-
stra pri prevode bytu na nového vlastníka. Vo vyhlásení bolo 
zároveň dohodnuté, kedy zabezpečí vklad nový vlastník a od-
kedy mesačný zálohový predpis bude uhrádzať nový vlastník. 
Napriek tomu nový vlastník nemal povolený vklad pre nedos-
tatočne doložené doklady, a tak zápis nového vlastníka bol až 
o tri mesiace po predaji bytu. Následne nový vlastník odmietol 
platby do fondu opráv s odôvodnením, že ešte nebol vlastní-
kom. Od koho má spoločenstvo vymáhať nedoplatok?
Svedkami špekulatívneho a účelového konania sme na každom 
kroku, nie je tomu inak ani v spoločenstve. Žiaľ, ústny dohovor 
medzi predávajúcim a kupujúcim je nedostatočný a neobstojí 
pri súdnom konaní. Ak kúpna zmluva neobsahovala dojedna-
nie o možnosti oneskoreného vkladu z rôznych dôvodov, musí-
te postupovať podľa zákona, ktorý v § 7 a) ods. 2 a § 10, ods. 6 
jasne stanovuje úhrady za plnenia a v § 10, ods. 1, ktorý sta-
novuje platby nového vlastníka od prvého dňa mesiaca nasle-
dujúceho po vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľ-
ností. Takže zálohové platby za plnenia nový vlastník poukazuje 
a tvorbu fondu opráv si musia pôvodný a nový vlastník vyriešiť 
medzi sebou. Ak sa tak nestane, musí rozhodnúť súd. Dávajte 
si na takéto špekulatívne konania niektorých vlastníkov pozor 
aj v budúcnosti. Od novembra to už nie je vyhlásenie predsedu 
do katastra, ale potvrdenie (§ 5 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. 
z. v znení neskorších predpisov).

V našom spoločenstve na zhromaždení vlastníkov bola prí-
tomná nadpolovičná väčšina, pretože sa okrem iného zabez-
pečovali voľby rady a predsedu na ďalšie funkčné obdobie. 
Voľby boli úspešné, ale pri hlasovaní nezískal návrh na zvýše-
nú odmenu pre predsedu súhlas nadpolovičnej väčšiny. Ako 
máme pokračovať ďalej, aby bola zvýšená odmena predsedo-
vi odsúhlasená?
Ak sa hlasuje o tej istej veci do jedného roka od hlasovania, 
nahrádza sa tým predchádzajúce rozhodnutie. Vo vašom kon-
krétnom prípade musí byť súhlas dvojtretinovej väčšiny, a to 
buď na novom zhromaždení vlastníkov alebo pri písomnom 
hlasovaní.

Na zhromaždení vlastníkov bol v programe aj Plán opráv na 
rok 2019. Prítomní vlastníci v počte 27 z 92 odsúhlasili plán 
opráv ako celok s čerpaním zhruba 45-tis. Eur z fondu opráv, 
predseda v zápise zo zhromaždenia považuje toto schválenie 
za právoplatné. Postupoval správne, nie je to v rozpore so 
zákonom?
Pri 30 % účasti nemôže byť plán opráv schválený. § 14 ods. 1, 
písm. i) jasne uvádza, že účel použitia prostriedkov z fondu 
opráv musí byť schválený a prijatý rozhodnutím nadpolovičnej 
väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priesto-
rov v dome. Plán opráv ako celok môže byť vlastníkmi pri takej 
nízkej účasti prijatý len ako informatívny materiál týkajúci sa 
správy domu.

Obraciam sa na vás s prosbou o radu. Prebehlo u nás zatep-
lenie bytového domu. Zhotoviteľ pred začatím prác požiadal 
o zmenu materiálu od zhotoviteľa projektovej dokumentácie, 
projektant mu to odsúhlasil, bez toho, aby s tým boli obozná-
mení vlastníci BD. O tom som sa dozvedela až po niekoľkých 
mesiacoch, keď som reklamovala zmenu použitého mate-
riálu. Na základe toho som vyžiadala všetky faktúry ohľadne 
zateplenia BD. Pri fakturácii som zistila, že zhotoviteľ nám 
prefakturoval materiál podľa cenovej ponuky, ktorým vyhral 
výberové konanie, napriek tomu, že v skutočnosti bol použi-
tý iný materiál. Faktúry a cenová ponuka obdivuhodne sedia 
na cent. Takže nám zhotoviteľ nefakturoval skutočne použitý 
materiál, čo je podľa mňa nesprávne, a takisto mám podoz-
renie, že ani skutočne použité množstvo materiálu (je fak-
turované až cca 1000 m elektrických káblov, čo neviem ani 
predstaviť, kde to mohli použiť, keď sme 7-poschodový BD 
a v samotných bytoch ani na schodiskách neprebehli žiadne 
výmeny káblov).

Náš správca to berie tak, že fakturácia je v poriadku. Prosím 
vás, poraďte mi na koho sa môžem obrátiť ohľadne kontroly 
faktúr, aby som docielila, že faktúry budú vyhotovené na sku-
točne použité množstvo a skutočne použitý materiál. 
Požiadala by som správcu o stavebný denník, kde zmena mate-
riálu ale aj cena mala byť zaznamenaná, zmena nemusí auto-
maticky znamenať, že zamenený materiál bol lacnejší. Taktiež 
musí byť v stavebnom denníku zaznamenané, kde sa použilo 
tisíc metrov káblov. Stavebný denník je podpisovaný aj staveb-
ným dozorom, ktorý zodpovedá nielen za dodržanie technolo-
gického postupu pri zateplení BD ale podpisuje aj množstvo 
prevedených prác, ich kvalitu a cenu. Ak sa nájdu nezrovnalosti 
a nevie ich zhotoviteľ ani správca zdôvodniť je treba celú zále-
žitosť riešiť súdnou cestou. Upozorňujem, že k súdnemu kona-
niu je treba doložiť argumentáciu a nevychádzať len z dohadov 
a domnienok.

Zdenka Jurčáková
odborný konzultant ZSaUN 
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Obchodná spoločnosť VIAM – dražobná spoločnosť, s. r. o. vznik-
la ako vysoko špecializovaný subjekt so zameraním na organi-
zovanie verejných dobrovoľných dražieb v súlade s ustanovenia-
mi zákona NR SR č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách 
a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. 
o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení ne-
skorších predpisov s cieľom uspokojiť pohľadávky záložných ve-
riteľov, teda uhradenie rôznych nedoplatkov a pozdlžností, ktoré 
neplatiči voči záložným veriteľom majú. 

Myšlienka založenia spoločnosti vznikla po dôkladnej analýze 
trhu a vyšpecifi kovaní potrieb možných klientov v danom seg-
mente so zameraním na analýzu právneho portfólia riešených 
problémov. Stručne povedané, po tom čo sme zistili, akým spô-
sobom sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení 
správcami ako aj spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov zo strany ďalších subjektov registrovaných ako záložní 
veritelia na príslušných listoch vlastníctva takpovediac „okráda-
ní“ o ich zákonné právo voľného nakladania so svojím majetkom 
ako aj o svoje nároky voči neplatičom, alebo pre nečinnosť zo 
strany štátnych orgánov v danej oblasti, sme sa rozhodli vstúpiť 
do daného segmentu činnosti v roku 2014.
Ako u všetkých novozaložených spoločností začiatky neboli ľahké. 
Hlavným problémom v začiatkoch bolo etablovanie sa v cieľovej 
skupine klientov, teda správcov a spoločenstiev vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov, na ktorú sme sa od počiatku špeciali-
zovali so zámerom pomôcť klientom pri realizácii ich zákonných 
práv a s cieľom odstránenia existujúcich nedostatkov v normatív-
nej oblasti. Boli to nesmierne hodiny vysvetľovania klientom, že 
vzniknuté problémy v danej oblasti je možné riešiť aj efektívnejšie 
a pružnejšie ako judikáciou pohľadávky a že zmocnenie k tomuto 
riešeniu majú v rukách oni sami, s čím im môžeme vždy pomôcť. 

Azda najväčším problémom však ostávalo a aj v súčasnej dobe 
(aj keď sa podmienky zmenili) ostáva zápis záložného práva, 
ktoré vzniká zo zákona, na príslušné listy vlastníctva v katastri 
nehnuteľností. Hlavným dôvodom sú najmä subjektívne dôvody 
zodpovedných pracovníkov príslušných katastrov. Niekedy sa 
zdá, ako by to bol boj s veternými mlynmi. Nie menej dôležitým 
problémom v súčasnej dobe vyvstáva problém osobných oddlže-
ní dlžníkov a možnosť efektívneho uspokojenia svojich požiada-
viek voči nim zo strany záložných veriteľov. 

Naša práca pre nás znamená realizáciu v oblasti dosiahnutia po-
žadovaného stavu spravodlivosti v občianskych vzťahoch, ktoré 
v súvislosti s bývaním vznikajú a so vzťahmi ktoré s nimi súvisia. 
Dosiahnutím stavu spravodlivosti dochádza aj k uspokojeniu pot-
rieb klienta čo je hlavným dôvodom našej činnosti.

Azda najväčším problémom pri realizácii dobrovoľných dražieb je 
nepochopenie pozície dražobníka a dražobnej spoločnosti v da-
nom systéme vysporiadania pohľadávky vedenej voči dlžníkovi 
zo strany správcu alebo SVB. Veľakrát je dražobná spoločnosť 
vnímaná ako subjekt, ktorý môže disponovať právom , ktoré pri-
slúcha len a len vlastníkom bytov a nebytových priestorov. 

Takisto nepochopenie procesu výkonu záložného práva a prípra-
vy a vykonania dobrovoľnej dražby a ich oddelenie často veľakrát 
spôsobuje, že správca bezdôvodne čaká na pohľadávku pomy-
selných 2000 €, ktoré však súvisia s vykonaním dražby nie so 
začatím výkonu záložného práva, a tým pádom prichádza o mož-
nosť uspokojenia si pohľadávky, ktorú si počas tohto, čakacieho 
obdobia uspokoja zvyčajne iní záložní veritelia. 

Naša spoločnosť v danej oblasti poskytuje bezplatne poraden-
stvo ako aj pomoc pri zabezpečení práv vlastníkov bytov a neby-
tových priestorov v zastúpení správcom, či SVB. 

Z druhej strany je problémom nepochopenie dlžníka, že dražobná 
spoločnosť má s konaním prípravy a organizovania dobrovoľnej 
dražby určitú nákladovosť, ktorej sa snaží vyhnúť tým, že uhradí 
na účet správcu, resp. bytového domu svoju pohľadávku, bez ná-
kladovosti dražobníka a zástupca vlastníkov bytov v danom prí-
pade ostáva nečinný a nekooperuje s dražobnou spoločnosťou 
pri riešení danej situácie, čím môže bezdôvodne vzrásť náklado-
vosť konania ktorú v konečnom dôsledku bude znášať opäť len 
a len dlžník, ktorý ju spôsobil zo svojich právnych úkonov. 

VIAM – DRAŽOBNÁ SPOLOČNOSŤ, S. R. O. 
FIRMA ČASOPISU „SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV“ 
ZA ROK 2018
Čitatelia nášho časopisu už vedia, že každým rokom oceňujeme jednu fi rmu, ktorá správcom bytových domov 
a nebytových priestorov vo svojej práci pomáha čo najviac. Za časopis Správca bytových domov získala prestížne 
ocenenie Firma časopisu za rok 2018 spoločnosť VIAM – dražobná spoločnosť, s. r. o. Ocenenie dostáva za 
dlhoročný výkon dražobnej činnosti a vzdelávaciu činnosť pre správcov, za pomoc pri tvorbe legislatívy v prospech 
správcov bytových domov a nebytových priestorov. Kto sa pod spoločnosťou VIAM – dražobná spoločnosť, s. r. o. 
skrýva? O profi l fi rmy sme požiadali pána Mgr. Igora Hricíka, konateľa tejto spoločnosti.

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 1/2019
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Takisto problémom je vysoká benevolencia voči dlžníkom, kde 
platí železné pravidlo, že čím vyššia pohľadávka, tým je menšia 
jej splatiteľnosť zo strany dlžníka, teda dochádza k nevyhnutnos-
ti uspokojenia iným spôsobom, medzi ktoré patrí aj dobrovoľná 
dražba. 

Ako vidno tých problémov je prípad od prípadu nesmierne veľa, 
avšak je potešujúce, že doposiaľ sa nám všetky podarilo vyriešiť 
k spokojnosti našich klientov.

Aj napriek tomu, že dražobník je v zmysle zákona o dobrovoľ-
ných dražbách viazaný povinnosťou mlčanlivosti, je možné ako 
perličku uviesť prípad, keď pôvodný vlastník po dražbe tak veľmi 
chcel odovzdať byt, ktorý bol predmetom dražby, že poslal kľúče 
novému vlastníkovi poštou. Takisto ako perličku je možné uviesť 
postup katastrálneho odboru, ktorý odmietol pred začatím výko-
nu záložného práva zapísať záložné právo záložného veriteľa na 
list vlastníctva z dôvodu, že v žiadosti nebolo uvedené „p.”, ale 
podlažie. 

Naša rada je „Nechajte si v danom smere pomôcť, pretože žia-
den problém nie je taký veľký, ako ten neriešený. Rada vás nič 
nestojí a veľakrát vyrieši veľa a ak nie, tak sme tu pre vás vždy 
ochotní pomôcť.“

V roku 2019 želáme všetkým správcom ako aj spoločenstvám 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov, aby mali pri svojej čin-
nosti čo najmenej dlžníkov, čo najviac spokojných klientov a part-
nerov, a pokoj k svojej neľahkej práci pri správe majetku. Tiež aby 

včas rozpoznali tých, ktorí im chcú pomôcť od tých, ktorí to robia 
len a len zo zištných dôvodov. 

Našou víziou je aj naďalej poskytovať služby s najväčším dôrazom 
na vysokú odbornosť, kvalitu, rýchlosť a efektivitu poskytovaných 
služieb ako aj etiku, diskrétnosť a blízky kontakt s klientom s cie-
ľom okamžitej reakcie na jeho požiadavky počas organizovania 
dobrovoľnej dražby s cieľom dosiahnutia maximálnej spokojnosti 
klienta. 

Mgr. Igor Hricík
VIAM – dražobná spoločnosť s. r. o.

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 1/2019
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KACZER s.r.o.
Stred 421, 023 54 Turzovka
Slovenská republika
Tel.: +421 903 924 153
E-mail: balkony@kaczer.sk
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PEKSTRA s.r.o.
Rybářská 996, 379 01 Třeboň
Česká republika
Tel.: +420 605 153 700
E-mail: info@pekstra.cz
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BALKÓNOVÁ KONŠTRUKCIA PRED LODŽIE

ZÁVESNÉ OCEĽOVÉ BALKÓNY VHODNÉ PRE VŠETKY TYPY BYTOVÝCH DOMOV

KOTVENIE BALKÓVOV POMOCOU STROPNÝCH TIAHEL
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ÚVOD
Základná myšlienka zavedenia Smart Meteringu a tejto smerni-
ce je logická a správna. Ak máme každodenne regulovať svoju 
spotrebu energií, nestačí, ak je informácia o reálnych nákladoch 
na energie získaná len z faktúry raz ročne. Preto je k povinnému 
mesačnému rozpočítavaniu alebo fakturácii nákladov na energie 
je aj pripravovaná novela tejto smernice.

Takéto mesačné rozpočítavanie nákladov energií, t. j. v našom prí-
pade nákladov na teplo a ohrev teplej vody, sa už ale nezaobíde 
bez automatického zberu dát z meračov. To si vyžaduje merače 
s rádiovým prenosom a inštaláciu koncentrátorov (centrál) pre zber 
dát z nich a pripojenie na internet, ako aj ďalšie hardvérové a soft-
vérové komponenty na strane prevádzkovateľa tohto systému. To 
znamená samozrejme aj ďalšie obstarávacie, ale hlavne prevádz-
kové náklady pre vlastníkov bytov. Otázka teda znie: Sú takto vyna-
ložené náklady na zavedenie „Smart Meteringu“ pre vlastníkov 
bytov ekonomicky efektívne? Nebudú náklady spojené so zave-
dením a udržiavaním Smart Meteringu vyššie ako úspory nákla-
dov na energie? Je Smart Metering ten skutočne správny smer 
pre znižovanie nákladov za energie v domácnosti?

V tomto príspevku sme sa snažili zistiť, aký je ešte potenciál úspor 
energií pre vlastníkov bytov, ak na bytovom dome boli vykonané 
všetky doposiaľ povinné, ale aj nepovinné opatrenia, ako hydrau-
lické vyregulovanie sústavy ÚK, TV, inštalácia PRVN, zateplenenie 
bytového domu. Následne z dostupných cenových ponúk zistiť, 
aké sú reálne náklady na zavedenie a prevádzkovanie služieb 
Smart Meteringu. Porovnaním nákladov a možných úspor sme 
vyhodnotili ekonomickú efektívnosť zavedenia Smart Meteringu 
pre konkrétny bytový dom.

1. POPIS METODIKY
V prvom kroku bolo našou úlohou zistiť, aký je ešte potenciál 
úspor energií a nákladov na ÚK konkrétneho bytového domu. 

Potenciál úspor na ÚK sme defi novali ako rozdiel skutočných 
spotrieb a nákladov vybraného bytového domu s vypočítanými 
spotrebami a nákladmi, ak by vlastníci bytov vykurovali svoje byty 
a bytový dom na nami defi novanú minimálnu akceptovateľnú tep-
lotu interiéru, a to výslednú strednú teplotu interiéru Ti = 20 °C. 
Pre porovnanie sme urobili aj výpočty  pre Ti = 21 °C a Ti= 22 
°C.

 pUK = rnUK – vnUK_20(21,22)

potenciál úspor ÚK = reálne náklady na ÚK – vypočítané náklady 
pri teplote v bytoch 20 °C.

V prípade studenej a teplej vody sme sa zase snažili vypočítať 
závislosť medzi % úspor spotreby (m3) na % úspor v nákladoch 
(EUR). T. j. ak ušetríme napr. 15 % TV, SV (m3), koľko ušetríme 
v nákladoch (EUR)?

Ako sme už uviedli, za vzor sme si zobrali reálny zateplený, vyregu-
lovaný a meraný bytový dom na Bernolákovej ulici v Košiciach.

K tomuto bytovému domu sme mali k dispozícii za posledných 5 
rokov tieto údaje:

projekt zateplenie a skutkový stav po realizácii zateple-
nia
ročné/mesačné náklady ÚK, TV, SV 
ročné/mesačné spotreby ÚK, TV, SV 
klimatické dáta v minútových intervaloch (teplota, sila 
a smer vetra, vlhkosť, tlak, slnečné žiarenie)

Informácie o bytovom dome: 
BD Bernolákova 9-11-13-15, Košice
4 vchody, 8 poschodí, 68 bytov, 252 PRVN, 136 vodome-
rov, 138 osôb
zateplený v roku 2011
ÚK hydraulicky vyregulovaný a VT termostatizované, vyre-
gulovaná TV
zdroj tepla: centrálny zdroj tepla, klasický štvorrúrkový 
rozvod
analyzované roky: 2014, 2015

SMART METERING BYTOVÝCH DOMOV A JEHO 
EKONOMICKÁ EFEKTÍVNOSŤ PRE VLASTNÍKOV BYTOV
Ing. Dušan Slobodník1, Ing. František Vranay, PhD.2

1 ENBRA Slovakia s. r. o., e-mail: slobodnik@enbra.sk, tel.: 0918 390 399
2 Stavebná fakulta TUKE, e-mail: frantisek.vranay@tuke.sk, tel.: 0905 505 017 

Smart Metering – múdre meranie, IoT – Internet vecí, energie pod kontrolou, znižovanie emisií, znižovanie 
energetickej náročnosti, ... zo všetkých strán sa na nás valia tieto nové trendové výrazy a pojmy. Dnes už 
nikto nepochybuje o tom, že energetické zdroje Zeme nie sú nevyčerpateľné a že ďalší udržateľný rast nášho 
komfortu pri tomto trende nárastu populácie je možný len vtedy, ak sa naučíme tieto zdroje efektívne používať 
a šetriť. Výsledkom akceptovania tejto skutočnosti je aj tlak európskych inštitúcií na novú „zelenú“ legislatívu 
a podpora nových technológií, ktoré nám predurčujú smer, ktorým by sme sa mali najbližšie roky uberať. Jedným 
z takýchto legislatívnych rámcov, ktorý sa bezprostredne týka vlastníkov bytov bytových domov je legislatíva 
v oblasti zavádzania Smart Meteringu. Ide o SMERNICU EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/27/EÚ a jej 
pripravovanú novelizáciu. 

Tab. 1 Výpočty tepelných strát a ziskov a spotreba energie v kWh na ÚK
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2. ANALÝZA POTENCIÁLU ÚSPOR NA ÚK 
Na základe klimatických podmienok a tepelnotechnických vlast-
ností bytového domu boli pri Ti = 20, 21, 22 °C vypočítané tepel-
né straty a zisky po mesiacoch za rok 2014 a 2015.

Tieto vypočítané spotreby boli prevedené do fi nančného vyhod-
notenia pri rovnakých vstupných parametroch reálnych cien za 
ÚK ako v rokoch 2014 a 2015. Následne sa porovnávali reálne 
spotreby a náklady na ÚK s vypočítanými pri teplote interiéru 20, 
21, 22 °C. Rozdiel konečných súm predstavuje predpokladanú 
úsporu, ak by vlastníci bytov znížili teplotu v bytoch z reálneho 
stavu z rokov 2014 a 2015 na teplotu 20, 21, 22 °C.

3. VYHODNOTENIE ANALÝZY ÚSPOR NA ÚK
Ako ukazujú nasledujúce tabuľky, výsledky porovnaní za roky 
2014 a 2015, čo sa týka percent úspor pri rôznych teplotách in-
teriéru, sú identické.

Ďalej, ak pripustíme, že ľudia v tomto konkrétnom bytovom dome 
sú ochotní prevádzkovať svoje byty, a teda dom, na výslednú tep-
lotu interiéru 20 °C, tak sú schopní ušetriť na teple na ÚK 16 % 
(kWh), čo vďaka tvorbe ceny tepla predstavuje cca 7 % nákladov 
v EUR a v priemere na byt to predstavuje úsporu 18 EUR za rok.

Ak budú vlastníci bytov prevádzkovať svoje byty na Ti = 21 °C, 
úspory nákladov začínajú byť v podstate zanedbateľné (2 %). Pri 
Ti = 22 °C sa náklady vlastníkom na ohrev bytov ešte zvýšia.

Dôležité je upresniť, že výsledná teplota interiéru nie je teplota 
vzduchu nameraná teplomerom v miestnosti. Ti ako výsledná 
stredná teplota interiéru je aritmetický priemer teploty vzduchu 
v miestnosti a teplôt okolitých stien. T. j. ak hovoríme o Ti = 20 
°C, teplota meraná digitálnym teplomerom v strede miestnosti 
v závislosti od teploty povrchu stien, stropu a podlahy, môže byť 
napr. 22 °C. U zateplených bytových domov rozdiely medzi tep-
lotami vzduchu v miestnosti a povrchovými teplotami stien sú 
v rozmedzí 1 až 2 °C.

 

Z analýz tiež vyplýva, že v tomto konkrétnom bytovom dome do-
posiaľ vykonané opatrenia ako zateplenie, vyregulovanie a me-
ranie spôsobili, že bytový dom nie je prekurovaný. Ak berieme 
výslednú teplotu interiéru 20 °C ako hraničnú teplotu, pod ktorú 
vlastníci nebudú chcieť ísť, tak nech prijmeme akékoľvek opatre-
nia (napr. Smart Metering) smerujúce k zmene ich správania za 
účelom ďalších úspor, tak vlastníci ušetria v priemere na byt za 
rok 18 EUR. 

4. ANALÝZA POTENCIÁLU ÚSPOR TV, SV
V prípade studenej a teplej vody sme hľadali závislosť medzi 
úsporou spotreby TV a SV (m3) a úsporou v nákladoch na TV a SV 
(EUR). Nasledujúca tabuľka predstavuje reálne spotreby a nákla-
dy na SV, TV a ohrev TV.

 

5. VYHODNOTENIE ANALÝZY POTENCIÁLU ÚSPOR TV, SV
Keďže výsledky analýzy pri TV a SV za roky 2014 a 2015 sú tak-
mer identické, v rámci tohto príspevku boli zaradené čísla a graf 
len za rok 2014.

Z uvedenej analýzy jednoznačne vyplýva, že úspory na preteče-
nom množstve vody reálne dokážu ušetriť vlastníkom bytov viac 
peňazí ako šetrenie na vykurovaní.

Predpoklad, že budú vlastníci bytov schopní a ochotní ušetriť 
napr. 10 % na spotrebe SV a TV je oveľa pravdepodobnejšia ako 
to, že budú ochotní znižovať teplotu v bytoch na výslednú teplotu 
20 °C.

Úspora nákladov za byt pri vykurovaní z Ti =21,5 °C na Ti = 20 
°C za rok = 18 EUR

Úspora nákladov za byt (3 osoby) pri 10 % úspore m3 TV a SV za 
rok = 3*13 EUR = 39 EUR

Tab. 2 Porovnanie skutočných spotrieb a nákladov za ÚK s vypočítanými 
pri Ti = 20°C

Tab. 3 Vyhodnotenie úspor porovnaním skutočných nákladov a nákladov 
vypočítaných pri Ti = 20, 21, 22 °C

Tab. 4 Reálne spotreby a náklady na SV, TV

Graf. 1 Graf závislosti % úspory (m3) na úspore v EUR na SV, TV a SV+TV 
spolu
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6. NÁKLADY NA ZAVEDENIE A PREVÁDZKU SMART 
METERINGU A ANALÝZA EKONOMICKEJ EFEKTÍVNOSTI 
ZAVEDENIA SMART METERINGU
Z dostupných cenových ponúk štyroch najväčších dodávateľov 
komplexných služieb Smart Meteringu sme vypočítali minimálne 
a maximálne náklady na zavedenie a prevádzku systému mera-
nia a rozpočítavania nákladov ÚK, TV a SV za 10 rokov na náš 
bytový dom a to:

a)  Vodomery a PRVN s vizuálnym odpočtom a rozpočíta-
ním nákladov raz ročne

b)  Vodomery a PRVN s rádiovým pochôdzkovým odpoč-
tom s odpočtom raz ročne a rozpočítaním nákladov 
raz ročne

c)  Vodomery a PRVN s kontinuálnym odpočtom dát cez 
internet s portálovými službami pre vlastníkov bytov, 
ktoré umožňujú cez internet prístup k rôznym porov-
naniam, historickým stavom a priebežnej kontrole 
spotreby (m3, dieliky) = Smart Metering. Rozpočíta-
vanie nákladov je aj v tomto prípade vykonávané raz 
ročne.

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že aj keď budeme brať do úvahy 
minimálne náklady na zavedenie a prevádzku Smart Meteringu, 
tak zavedenie tejto technológie a služieb s tým spojenými oproti 
existujúcemu stavu (Rádio WB) musí vlastníkom bytov ročne za 
bytový dom ušetriť 992 EUR. 

Z uvedených analýz je možné konštatovať, že takáto ročná úspo-
ra nie je nereálna. Len je potrebné si uvedomiť ešte nasledujúce 
skutočnosti:

a)  počítali sme so štandardným 7 ročným cyklom pre ná-
vratnosť investície a keďže životný cyklus technológií 
Smart Meteringu je cca 10 rokov, tak pri aktuálnych 
cenách tejto technológie si vlastníci bytov nenašetria 
z úspor za zostávajúce 3 roky na jej výmenu

b)  stále hovoríme o súčasnom legislatívnom stave, keď 
rozpočítavanie nákladov sa vykonáva raz ročne a úda-
je, ktoré v rámci Smart Meteringu máme z meračov 
vody a tepla, sú len stavy spotreby a tieto spotreby 
nevidíme vo fi nančnom vyjadrení (mesačnom, den-
nom). Pridaná hodnota a teda potrebnosť takéhoto 
Smart Meteringu pre vlastníkov bytov je minimálne 
veľmi otázna a diskutabilná. Tento názor potvrdzuje 
aj fakt, že z tých vlastníkov bytov, ktorí majú už zave-
dený Smart Metering a vedia si teda prostredníctvom 
portálových služieb kontrolovať a porovnávať svoje 
spotreby, tak reálne pravidelne robia približne len 3 % 
z nich. To znamená, že to, za čo tí ľudia platia v pod-
state využíva len málo kto a ešte je aj otázne, či je to 
motivujúcim prvkom pre ich šetrenie. 

c)  Ak dôjde k zmene legislatívy a bude zavedená povin-
nosť dvojmesačných alebo mesačných rozpočítaní 

nákladov, tak na jednej strane Smart Metering ako 
taký získa na svojej hodnote a bude určite potrebnej-
ším nástrojom na kontrolu nákladov a reguláciu spot-
rieb, lebo táto povinnosť umožní nielen sledovanie 
spotrieb, ale aj sledovanie nákladov v EUR, na druhej 
strane sa výrazne zvýšia náklady na službu rozpočí-
tavanie nákladov. Lebo to, čo sa doteraz vykonávalo 
raz ročne, bude potrebné vykonávať každé dva me-
siace a všetko smeruje k tomu, že tá povinnosť bude 
mesačná. Prakticky to znamená, že náklady na túto 
službu reálne môžu narásť alebo 6-násobne alebo 
12-násobne, ak skutočne pôjde o mesačné rozpočí-
tavanie nákladov. 

Ako príklad uvediem priemerný byt s tromi vykurovacími telesami 
a dvomi vodomermi a ich približné ročné náklady na službu roz-
počítavanie nákladov: 

a)  Ročné náklady (raz ročne) = (5 x 1,50 €) = 7,50 € 
s DPH

b)  Ročné náklady (12 x ročne) = 12*(5 x 1,50 €) = 90 € 

s DPH
c)  Rozdiel tejto sumy, t. j. 82,50 EUR s DPH je ďalší 

náklad navyše na byt za rok pre vlastníkov bytov.

Ak sa znovu pozrieme na predchádzajúce analýzy, koľko reálne 
dokážu vlastníci ušetriť za teplo a vodu ročne na jeden byt, tak je 
potrebné konštatovať, že ak sme mali pochybnosť či zavedenie 
Smart Meteringu môže byť ekonomicky efektívne, tak zavedením 
povinnosti mesačných rozpočítavaní nákladov, sa Smart Mete-
ring stáva jednoznačne pre vlastníkov bytov ekonomicky neefek-
tívnym riešením, ktoré prinesie len ďalšie náklady. 

7. ZÁVER
Zavedenie Smart Meteringu s povinnosťou dvojmesačných alebo 
mesačných rozpočítavaní nákladov je idea, ktorá má znížiť spot-
rebu energií a ušetriť vlastníkom bytov náklady. Ako sa však uká-
zalo v tomto našom konkrétnom prípade, pri aktuálnych cenách 
energií, cenách za zavedenie a prevádzku Smart Meteringu, je 
len málo pravdepodobné, priam s istotou nepravdepodobné, že 
zavedenie Smart Meteringu sa tomuto domu a jeho vlastníkom 
z ekonomického hľadiska oplatí.

Ak by sme ale chceli vysloviť všeobecne platné závery, bolo by 
potrebné metodicky spracovať viac domov rôznymi metodikami 
výpočtu, rôznych stavebných sústav, z rôznych lokalít pri rôznych 
cenách tepla. Potom by bolo možné závery zovšeobecniť.

Ostáva len veriť, že nám naši legislatívci nenanútia povinnosti 
súvisiace so zavedením Smart Meteringu bez toho, aby takéto 
podrobné analýzy mali spracované.

Možno je na mieste ešte pripomenúť, že Smart Metering nie je 
jediný nástroj na zníženie spotrieb energií a zníženie nákladov na 
ne. Napríklad decentralizácia zdrojov, samostatné ekvitermické 
regulácie pre bytové domy, inteligentné učiace sa regulácie na-
pojené na internet využívajúce predpoveď počasia, silu a smer 
vetra a intenzitu slnečného žiarenia dokážu optimálnejšie regulo-
vať zdroje tepla a znižovať tak náklady na vykurovanie pravdepo-
dobne efektívnejšie ako Smart Metering so svojimi možnosťami 
a službami tak, ako ho poznáme dnes. 

Tab. 5 Náklady na zavedenie a prevádzku merania a rozpočítavania ÚK, 
SV,TV za 10 rokov a rozdiely nákladov medzi jednotlivými alternatívami

Tab. 6 Požadované ročné úspory na ÚK pre návratnosť investície za 7 rokov
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NA KONFERENCII SPRÁVA BUDOV 2019 
STRETNETE AJ FV-PLAST, A. S.

Prečo má fi rma sídlo v Prahe – Hor-
ných Počerniciach a výrobný závod 
a logistiku v Čelakoviciach?
Firma jako taková začínala coby drob-
ná provozovna Mratín, založil ji Franti-
šek Vondráček, jeho iniciály předsta-
vují FV v našem názvu. Postupně jsme 
se přesouvali z Mratína do Satalic, 
potom do Horních Počernic, kde je do-
dnes sídlo společnosti. 

Současně byl budován výrobní závod 
pro výrobu tvarovek na Jižní Moravě v Bohdalicích. Teprve poz-
ději jsme koupili závod v Čelákovicích, kam byla přesunuta veš-
kerá logistika a výroba trubek.

V úvode ste naznačili váš výrobný program. Môžete ho upres-
niť?
Firma FV – Plast byla založena hlavně na výrobu potrubních 
rozvodů pro teplou a studenou vodu, jako materiál se používal 
polypropylen. Tyto produkty byly hlavním zdrojem obratu. Po 
krizi v roce 2008 společnost musela přemýšlet, co dál, jedno-
značně nás to vedlo ke snaze diverzifi kovat výrobu. Nemohla být 
orientovaná již čistě jenom na vodu jako takovou. Začali jsme 
využívat dotačních projektů EU nabízených v ČR, což se projevilo 
v mohutných investicích. 

V současné době je výrobní program fi rmy FV – Plast rozdělen 
do čtyř částí: FV AQUA – systém pro rozvody vody; FV THERM 

– systém pro rozvody podlahového vytápění; FV ENERGEO 
– systém pro využití energie země v tepelných čerpadlech a FV 
INFRA – systém pro infrastrukturní rozvody vody a jiných médií. 
Naše největší investice v průběhu posledních let směřovaly prá-
vě do inovace zmiňovaných výrobních procesů a výrobků, uvá-
děné systémy představují dnešní portfolio produktů.

Radíte sa medzi úspešných exportérov. 70 percent produkcie 
mieri do 45 krajín sveta. Zaujímate sa aj o krajiny tretieho sve-
ta?
Vámi uváděná čísla platí. Našich stávajících obratů bychom po-
uze v ČR nemohli dosáhnout. Náš systém je oproti jiným výrob-
cům výrazně kvalitnější, a proto se dobře uplatňoval ve východ-

V tomto čísle časopisu by sme vám radi predstavili spoločnosť FV-Plast, a. s., ktorá je popredným českým 
výrobcom plastových systémov, trubiek, tvaroviek a armatúr pre tlakové rozvody pitnej vody, teplej úžitkovej 
vody, ústredného kúrenia, podlahového kúrenia a sortimentu pre tepelné čerpadlá z materiálov PPR, PE-RT a PB. 
Porozprávali sme sa s Ing. Davidom Behnerom, obchodným riaditeľom spoločnosti FV-Plast, a. s.
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ních zemích Evropy. Ze států bych jmenoval: Rusko, Ukrajinu, 
Polsko, státy bývalé Jugoslávie, Bulharsko, Maďarsko atd. 
Naším tradičně silným trhem zůstává ještě z doby federálního 
uspořádání Slovensko. Přirozeně že jsme reagovali na stávající 
politickou situaci, ztráty v Rusku a na Ukrajině byly obrovské, 
museli jsme se orientovat jiným směrem a získávat trhy jinde. 
Takže dnes prodáváme do arabských zemí, zmíním Irák, Saúd-
skou Arábii, Katar, Bahrajn apod. Daří se nám prosazovat i na 
Západě. Navíc díky růstu tuzemské stavební výroby vzrostl pro-
dej také v ČR.

Mimo výroby sa zaoberáte aj vývojom. Aké novinky ste uviedli 
na trh za posledný rok?
U nás je to podobné jako v automobilovém průmyslu, každý rok 
musíte na trh přijít s něčím novým. Jezdíme na světové veletrhy 
a pečlivě si všímáme, kterým směrem se obor ubírá. Dříve se 
celá desetiletí používal jenom čistý polypropylen. Dnes s ním už 
nevystačíte. Příklad: pro zmenšení teplotní dilatace je trubka vy-
ztužena tenkou hliníkovou vrstvou po celém obvodu. Takový typ 
nese např. název STABIOXY. Nebo se používá trubka vyztužená 
skelným vláknem. Trend je jednoznačný – vícevrstvé trubky.

Nové trubky mají menší sílu stěny, vyšší průtočnost, jsou pevněj-
ší, odolnější vůči tlaku a teplotě, prodlužuje se jejich životnost. 
Jako konkrétní příklad novinky za rok 2018 bych připomněl trub-
ku MULTIPERT Al. Jedná se o pětivrstvou trubku s kyslíkovou ba-
riérou z natupo svařované hliníkové vrstvy z vysoce kvalitního 
teplotně odolného polyetylénu PE-RT. Je vhodná pro vysoko-
teplotní a nízkoteplotní topné a chladicí okruhy, vyniká vysokou 
tlakovou odolností, velmi nízkou délkovou teplotní roztažností 
a vysokou průtočností.

Len v posledných rokoch ste investovali do rozvoja 12 miliónov 
eur a ďalšie investície pripravujete. Je to tak?
Máte pravdu. V letech 2014 – 2018 jsme investovali do nových 
systémů více než 300 milionů korun. Abychom mohli vyrábět 
pro FV THERM, potřebujeme odpovídající linky. Jako jediní v re-
publice máme linku, která vyrábí pětivrstvou trubku PERT/ Al/ 
PERT a PEX/ Al/ PEX, kterou můžete použít jak v podlahovém 
topení, tak k připojení radiátorů, či k rozvodu vody, hojně použí-
vanému v Evropě. V západních zemích si nevystačíte s polypro-
pylenem, a to přesto, že je levnější, protože – a to je důležité – je 
při montáži pomalejší, musíte jej polyfúzně svařovat. 

Příklad: instalatér si „na“ trubku musí vzít tvarovku, někam 
postavit svářečku, vše vyčistit a připravit svar jako takový. Nez-
bytné úkony mu zaberou kolem pěti minut. Vícevrstvé trubky 
s hliníkovou vložkou máte v kole, jenom si je roztáhnete, jsou 
ohebné, nikde není třeba nic svařovat, natáhnete je ze stoupa-

ček na stavbě přímo do koupelny či do kuchyně, provedete při-
pojení k armaturám a odcházíte. Daný systém je sice několika-
násobně dražší, nicméně na Západě hodina práce instalatéra 
stojí 25 – 40 eur, tak není divu, že se podobné systémy více 
používají. Opětovně připomínám naše rozsáhlé investice: potře-
bovali jsme haly, linky, jedna velká stála cca 70 milionů korun, 
malá 15 milionů korun, když jich koupíte šest, tak vynaložené 
částky neskutečně vyskočí. Nárůst výroby si však vyžádal rovněž 
výstavbu skladů, dokonalou logistiku řízenou elektronicky atd.

Na čo sa sústredíte vo svojej stratégii rozvoja v najbližších 
rokoch? Máte víziu?
Díky vysokým investicím se nám podařilo vybudovat výborné 
portfolio výrobků. Naše vize je jasná – pokračovat ve zdokona-
lování uvedeného portfolia produktů, abychom nadále zůstali 
v čele výrobců a dodavatelů všech systémů, aby naši zákazní-
ci, které jsme získali za téměř 30 let, s námi pořád spolupra-
covali. Neustále jim dokazujeme, že jsme kvalitním výrobcem 
a dodavatelem. Naším úkolem je být v nabízených systémech 
dokonalí. A že se to daří, o tom svědčí fakt, že klienti od nás 
neodcházejí.

S fi rmou FV-Plast, a. s. sa môžete stretnúť a získať o nej viac 
informácií aj na konferencii Správa budov 2019, ktorá sa usku-
toční v Bešeňovej, v dňoch 10. – 12. apríla.

Ďakujem za rozhovor.

(red.)

www.fv-plast.cz
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Skôr ako však tento systém prišiel na náš trh podrobili sme ho 
laboratórnemu testovaniu, ako aj testovaniu v reálnych pod-
mienkach.  Ceretherm sa postupne vyvíjal a my sme prichádzali 
stále s novými technikami, možnosťami ako napodobniť prírod-
né materiály.

Ako prvý sme uviedli Ceretherm Visage Wood, systém, ktorý na-
podobňoval štruktúru dreva.

Výhodou Ceretherm Visage Wood bolo malé plošné zaťaženie 
fasády, hrúbka samotnej omietky napodobňujúcej drevený vzor, 
vďaka ktorej nebolo nutné upravovať hrúbku izolantu, aby boli 
povrchy v jednej rovine. No najviac zákazníci, užívatelia, oceňo-
vali a oceňujú takmer nulové náklady na údržbu fasády. 

Neskôr sme pridali techniku na stvárnenie pieskovca, a súčas-
ne aj na stvárnenie tehličkových obkladov, obkladov z lámaného 
kameňa a pod. Opäť sme ťažili najmä z výhody malého plošné-
ho zaťaženia, jednoduchej aplikácie, ktorú vykonávali fasádnici. 

Nebolo potrebné dopytovať ďalších profesistov, všetko vedela 
urobiť jedna partia realizátorov.

Poslednou novinkou je stvárnenie pohľadového betónu, a to so 
všetkými výhodami, ktoré systém Ceretherm Visage ponúka, 
malá plošná hmotnosť, tenká aplikačná hrúbka, nenáročnosť 
na podklad a jedinečnosť každej aplikácie. 

Na základe doterajších skúseností môžeme konštatovať, že 
systém Ceresit Ceretherm Visage si našiel uplatnenie na sú-
časných fasádach, a to nielen na fasádach konzervatívnejších 
investorov, ale aj na fasádach moderných stavieb, na fasádach, 
ktoré sa chcú odlíšiť. Z dlhodobého hľadiska zákazníci oceňujú 
jeho trvácnosť a najmä nízke náklady na údržbu.

Ing. Slavomír Vician
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o.
Záhradnícka 91, 821 09 Bratislava
e-mail: slavomir.vician@henkel.com

VISAGE, INÉ STVÁRNENIE FASÁD
Skúsenosti a hodnotenie po 9 rokoch na trhu

Fasáda zrealizovaná v roku 2011, Nitrianska ul., Žilina

Prízemie hotela Hrabovo, imitácia lámaného kameňa

V roku 2010 prišiel Henkel Slovensko s novinkou na trh, so systémom, ktorý umožňoval a stále umožňuje dávať 
fasádam aj iný vzhľad, vzhľad podobný prírodným materiálom. Je to systém Ceresit Ceretherm Visage. 

Striekaný pieskovec, rodinný dom Holíč
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ÚSPORNÉ ZDROJE ENERGIE

Podklady pre energetickú efektívnosť
Energetický certifi kát budov podľa zákona č. 300/2012 Z. z. je 
doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy. Ho-
vorí o tom, do akej miery je dom energeticky hospodárny. Hos-
podárnosť domu sa určuje výpočtom, ktorý vyjadruje množstvo 
energie potrebné na splnenie všetkých energetických potrieb 
súvisiacich s užívaním domu. Najmä množstvo energie potreb-
nej na vykurovanie, prípravu teplej vody, osvetlenie, klimatizáciu 
a vetranie. Objekt sa teda hodnotí z hľadiska potreby všetkých 
energií.

Energetický audit podľa zákona č. 321/2014 Z. z.
Cieľom Energetického auditu je posúdiť objekt z pohľadu jeho 
energetickej náročnosti. Účelom je zistiť maximálne možnosti 
úspory energie a navrhnúť potrebné opatrenia na ich dosia-
hnutie. Objektom auditu môžu byť budovy, celé areály, alebo aj 
technologické prevádzky v ktorých sa využívajú zariadenia, kto-
ré spotrebúvajú energiu. 

Energetický audit pozostáva z nasledovných častí: 
Analýza súčasných nákladov na energie z pohľadu jed-
notlivých spotrebičov energie.
Návrh opatrení s cieľom racionalizácie spotreby ener-
gie.
Kalkulácia nevyhnutných investícií potrebných na reali-
záciu opatrení.
Výpočet ekonomickej návratnosti navrhnutých raciona-
lizačných opatrení.

Energetické podporné služby
Snahou v prvom kroku je kvantifi kovať spotrebu energie a v dru-
hom kroku navrhnúť opatrenia na znižovanie energetickej ná-
ročnosti a zvyšovanie energetickej efektívnosti. Do týchto slu-
žieb zaraďujeme: 

energetické posudky a štúdie 
energetické koncepcie
legislatívne poradenstvo
optimalizácia vstupov elektriny a plynu
Zelené verejné obstarávanie je postup, pri ktorom sa 
zohľadňujú environmentálne aspekty v rámci verejného 
obstarávania, a to zadávaním environmentálnych cha-
rakteristík do súťažných podkladov. V súčasnosti Európ-
ska únia aktívne podporuje zelené stavby.

Druhy energetických budov
Bežná budova

budova postavená po roku 1983 s tepelnotechnickými 
vlastnosťami podľa platných technických predpisov do 
roku 1992.

Nízkoenergetická budova
budova, ktorej potreba tepla na vykurovanie je aspoň 
o 50 % menšia, ako má bežná budova.

Merná potreba tepla na vykurovanie ≤ 81,4 kWh/(m2/r)
Primárna energia ≤ 216 kWh/(m2/r)

Ultranízkoenergetická budova
budova navrhnutá tak, aby maximálna potreba tepla na 
vykurovanie ovplyvnená tepelnotechnickými vlastnosťa-
mi stavebných konštrukcií nebola vyššia ako polovica 
potreby tepla na vykurovanie určenej pre nízkoenerge-
tické budovy.

Merná potreba tepla na vykurovanie ≤ 40,7 kWh/(m2/r) 
Primárna energia ≤ 108 kWh/(m2/r)

Budova s takmer nulovou potrebou energie
budova s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou, 
pri ktorej sa potrebné takmer nulové alebo veľmi malé 
množstvo energie na užívanie takejto budovy dosiahne 
efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej miere zabez-
pečí energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov nachá-
dzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti.

Merná potreba tepla na vykurovanie ≤ 20,4 kWh/(m2a) 
Primárna energia ≤ 54 kWh/(m2a)

Pasívny dom
budova, v ktorej sa nízka potreba energie dosahuje zni-
žovaním tepelných strát budovy a efektívnym využíva-
ním lokálnych energetických zdrojov tepla (pasívne vy-
užívanie slnečnej energie, využívanie vnútorných zdrojov 
tepla, spätné využívanie tepla z vnútorného vzduchu).

Merná potreba tepla na vykurovanie ≤ 15 kWh/(m2a)

Ing. Miroslav Košičan, PhD., TU Košice, Stavebná fakulta, ÚTMS, Vysokoškolská 4, 040 01 Košice
e-mail: miroslav.kosican@tuke.sk

Vždy sa snažíme akými spôsobmi dosiahnuť čistú nulovú energiu v budovách. Jednou z možností je rozvoj 
zelených budov, ktorá je uprednostňovaná v súčasnosti na celom svete. Často si to vyžaduje aj požiadavka 
investora aj príslušná vládna politika danej krajiny. Cieľom čistého nulového množstva energie, ktorý je široko 
prijatý, si vyžaduje výrazné zníženie spotreby energie v budovách, ale aj integráciu čistej a obnoviteľnej lokálnej 
výroby. Green Tech – Zelená technológia je technológia, ktorá je považovaná za ekologicky úspornú na základe 
jej výrobného procesu alebo dodávateľského reťazca. Na podporu využívania obnoviteľných zdrojov existuje 
mnoho stimulov za účelom využívania alternatívnej energie. Napríklad niektoré vlády umožňujú energetické dane 
ako náhradu za fosílne palivá, takže ceny obnoviteľných zdrojov sú konkurencieschopnejšie a ľudia budú viac 
naklonení ponúknutej zmene. Zelené fondy tiež podporujú ekologické obnoviteľné zdroje energií tým, že investujú 
do nich a zároveň pomáhajú podporovať povedomie o životnom prostredí. 

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 1/2019
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Nulový dom
budova vychádzajúca z pasívneho domu, ktorá naviac 
obsahuje zariadenie na produkciu energie z obnoviteľ-
ných zdrojov na pokrytie vlastnej potreby, pričom ročná 
spotreba energie a vyprodukovaná energia sú úplne ale-
bo skoro vyrovnané.

Merná potreba tepla na vykurovanie 0 – 5 kWh/(m2a) 

Najznámejšie úsporné (obnoviteľné) zdroje energie
Fotovoltika
Fotovoltické panely premieňajú pomocou fotovoltaických člán-
kov slnečnú energiu na elektrickú energiu.

Podľa použitých článkov je možné rozdeliť panely na 3 skupiny:
amorfné – nízka cena, iba 4 – 8 % účinnosť,
monokryštalické – vhodné, kde nie je potrebná úspora 
plochy, účinnosť 13 – 17 %,
polokryštalické – majú tvar štvorca modrosivej farby, 
účinnosť 10 – 14 %. 

Solárne kolektory
K samotnej premene energie slnečného žiarenia na teplo slúžia 
kolektory, ktorých základom je absorbér zachytávajúci slnečné 
žiarenie. Teplo sa prostredníctvom teplonosnej kvapaliny (ne-
mrznúca zmes) odvádza do zásobníka teplej vody, v ktorom 
výmenník ohreje vodu. Elektrické vyhrievacie teleso, prípadne 
iný zdroj tepla (kotol) dohrieva vodu počas zamračených dní. 
Teplá voda slúži na podporu vykurovania a na bežné použitie 
v domácnosti v kúpeľni, či na umývanie riadu a pod.

Slnko však poskytuje energiu v nízkej koncentrácií a veľmi ne-
rovnomerne počas rôznych ročných období a taktiež rozdielne 

vo dne a v noci. Nerovnomernosť dodávky slnečnej energie sa 
eliminuje prídavným výmenníkom tepla, ktorý je pripojený na 
kotol alebo elektrickou odporovou špirálou, prípadne obidvoma 
spôsobmi súčasne.

Tepelné čerpadlá
Podľa zdroja energie prostredia, rozoznávame tepelné čerpadlá 
na:

Vodu – vodu
Nemrznúca zmes – voda
Vzduch – voda 
Vzduch – vzduch

 
Geotermálne teplo, ktoré sa čerpá pomocou suchých vrtov, 
slúži ako zdroj nízkopotenciálnej energie potrebnej pre činnosť 
tepelných čerpadiel na báze zem/voda. Teplo sa zemi odoberá 
pomocou horizontálnych plošných kolektorov alebo vertikálnych 
zemných vrtov. Pôda predstavuje teoreticky lepšie miesto pre 
odčerpávanie tepla ako vzduch. Teplota pôdy je pár metrov pod 
povrchom počas zimy aj leta, blízko 10 °C. Vzduch môže mať 
cez zimu o 10 až 15 °C menej ako pôda. Zem nepredstavuje, 
ale neobmedzený zdroj tepla. Ak odoberáme teplo príliš rýchlo, 
zem sa ochladí a výhody tepelných čerpadiel využívajúcich teplo 
zeme sa stratia. Potom odčerpané teplo v zime sa musí počas 
leta nahradiť.

Tepelné čerpadlá môžeme umiestniť všade tam, kde je prívod 
elektriny. Sú fl exibilné, môžeme ich vypnúť a zapnúť podľa pot-
rieb. Výber lokality je bez obmedzení.

Biomasa
V podmienkach Slovenskej republiky je biomasa významným 
obnoviteľným zdrojom energie. Pri jej využití existuje niekoľko 
perspektívnych technológií ako je spaľovanie, bežne používané 

kusové drevo, ale i drevná hmota ako je napríklad kôra, štiepka 
či piliny. Tieto hmoty sa ale pre užívateľské pohodlie spracová-
vajú do formy peliet. Počiatočné náklady na podobný špeciálny 
kotol sú vyššie v porovnaní s bežným plynovým. Pelety sú gra-
nule získané vysokotlakým lisovaním drevného odpadu. Tým sa 
rozumie nielen najčastejšie používané piliny, ale napríklad i sla-
ma. Pretože sa jedná o nenákladný a obnoviteľný zdroj energie, 
obecne sa pelety považujú za palivo budúcnosti.

Geotermálna energia
Môžeme uvažovať o dvoch druhoch geotermálnej energie, 
o energií dostupnej na bežnej lokalite v zemskej kôre a o energií 

Zdroj: http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/ Schéma uhlíkového cyklu pri 
spaľovaní biomasy

Zdroj: https://www.sunwave.cz/

Zdroj : Elektronické tepelné čerpadlá vzduch-voda umiestnené na stre-
che bytového domu (foto: Stiebel Eltron)
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dostupnej iba na špecifi cky aktívnych miestach. Na Slovensku 
je množstvo horúcich prameňov a vrtov. Princíp čerpania geoter-
málnej energie je v tom, že do hĺbky pumpujeme vrtom studenú 
minerálnu vodu a druhým vrtom odčerpávame teplú minerálnu 
vodu smerom nahor. Časom po chvíľke čerpania tepla zo zeme 
teplota môže v okolí klesať. Z tohto dôvodu sa musí odsávať 
energia takou rýchlosťou, aby sa voda v okolí neochladzovala 
stále viac a viac. Nevýhodou tohto riešenia sú vysoké náklady 
na vyhotovenie vrtov. Zároveň sa musí prihliadať na zvýšené 
množstvo minerálov vo vode a zvýšené riziko vzniku korózie.

Veterná energia
Veterná energia je za posledných 10 rokov okrem zemného 
plynu najrýchlejšie rastúcim zdrojom energie v EÚ. Zvyčajne je 
turbína umiestnená v smere prevládajúcich vetrov s minimom 
prekážok v jej okolí. Malé veterné turbíny tiež možno využiť na 
prípravu teplej vody. Tieto zariadenia dodávajú jednosmerný 
prúd, ktorý využíva elektrická špirála umiestnená v zásobníku 
vody. Špirála vodu ohrieva, pričom zásobník tu funguje ako ba-
téria skladujúca energiu. 

Záver 
Existuje mnoho zdrojov energie, ktoré sú obnoviteľné a považo-
vané za ekologické a využívajú prirodzené procesy. 

Tieto zdroje energie poskytujú alternatívny „čistejší“ zdroj ener-
gie, čo pomáha negovať účinky určitých foriem znečistenia. 

Všetky tieto techniky výroby elektrickej energie možno opísať 
ako obnoviteľné, pretože nevyčerpávajú zdroj na vytvorenie 
energie. Hoci existuje veľa rozsiahlych projektov a výroby obno-
viteľnej energie, obnoviteľné technológie sú vhodné aj na malé 
aplikácie mimo siete, niekedy vo vidieckych a odľahlých oblas-
tiach, kde je energia často rozhodujúca pre ľudský rozvoj. 

POĎAKOVANIE 
Príspevok predstavuje čiastkový výstup riešenia projektu VEGA 
- 1/0828/17: Výskum a využitie znalostne orientovaných sys-
témov pre potreby modelovania nákladových a ekonomických 
parametrov v informačnom modeli budov. 
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Komplexná obnova bytových domov je medzinárodná konferen-
cia, ktorá už má svoju dlhoročnú tradíciu. Zameriava sa na ob-
novu, správu a fi nancovanie bytových domov.

Mohli ste si vypočuť príspevky odborníkov z ministerstiev, uni-
verzít, fi nančných inštitúcií, združení a rôznych fi riem z praxe. 
Prednášky boli z každej oblasti obnovy bytových domov a tiež 
boli zamerané aj na moderné trendy v týchto oblastiach. Prog-
ram sa skladal z viacerých sekcií, od legislatívy, architektúry 
a projektovania, prípravy a realizácie obnovy bytových domov, 

obnovy stavebných konštrukcií, obnovy technických zariadení 
budov, fi nancovania až po správu bytových domov.

Novinkou na XII. ročníku KOBD bolo aj zaradenie odbornej sek-
cie Obnoviteľné zdroje energie a panelovej diskusie Podporuje-
me, spravujeme a fi nancujeme KOBD.

Panelová diskusia mala úspech, na čom mali hlavnú zásluhu 
odborníci z MDV SR a ŠFRB a samozrejme záujem o diskutova-
nie zo strany účastníkov.

Na konferencii sa zúčastnilo celkom 362 účastníkov zo 121 or-
ganizácii, zaznamenala aj oveľa vyšší záujem zo strany správ-
covských spoločností.

Súčasťou konferencií KOBD je aj príjemná atmosféra pri večer-
ných rautoch s dobrou hudbou a tancom.

Tešiť sa môžete už na XIII. ročník tejto konferencie, ktorá sa 
uskutoční 20. – 22. 11. 2019

Zdroj: https://www.obnova-domov.sk/konferencia-kobd-2018-
informacie/

XII. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE 
KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV
V dňoch 21. – 23. 11. 2018 sa konal už XII. ročník medzinárodnej konferencie KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH 
DOMOV 2018, ktorú zorganizovalo Združenie pre podporu obnovy bytových domov. Konferencia sa konala v Grand 
hoteli Permon pod záštitou generálneho riaditeľa ŠFRB pána Ing. Juraja Kurňavku a s odbornou garanciou prof. 
Ing. Dušana Petráša, PhD. Podtitul tejto konferencie bol Budovy s takmer nulovou potrebou energie.
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Keďže denne pripravujeme pre spoločenstvá vlastníkov bytov 
porovnania ich poistení so zvýhodnenými podmienkami ponú-
kanými poisťovňou Allianz, na ktoré majú nárok výhradne čle-
novia ZSVB, stretávame sa s poisteniami bytových domov v rôz-
nom rozsahu a s rôznou výškou poistných súm. 

Najviac nás dokážu prekvapiť staršie poistné zmluvy, kde poist-
ná suma ani zďaleka nezodpovedá skutočnej hodnote bytového 
domu – často je aj niekoľkonásobne nižšia. Zároveň poistenie 
väčšinou neobsahuje žiadne pripoistenia. Skutočný problém 
však môže nastať pri škodovej udalosti, keď poisťovňa posúdi 
bytový dom ako podpoistený a vyplatí poistné plnenie znížené 
rovnaným percentuálnym pomerom, ako je pomer podpoiste-
nia. Napr. ak je bytový dom poistený na 50 % jeho odhadovanej 
hodnoty, tak poisťovňa môže pri škode vyplatiť len 50 % skutoč-
nej škody. Alebo dôjde ku škode z rizika, ktoré nie je v predmet-
nom poistení kryté. 

Uvediem dva reálne príklady výrazne podpoisteného bytového 
domu:

Spoločenstvo vlastníkov bytov malo poistnú zmluvu z roku 
2006. Pri starších poistných zmluvách býva podpoistenie 
a absencia dôležitých pripoistení takmer pravidlom. V tom-
to prípade bola pôvodná poistná suma bytového domu 
716 590 Eur, čo však ani zďaleka nezodpovedalo reálnej 
hodnote bytového domu a poistenie neobsahovalo žiadne 
pripoistenia. Spoločenstvo za túto poistku platilo ročné 
poistné 552 Eur. Po analýze poistnej zmluvy bolo zrejmé, 
že je potrebné výrazne navýšiť poistné krytie a nová poist-
ná suma sa navýšila o 168 % na 1 920 000 Eur, čo už je 
suma zodpovedajúca hodnote bytového domu. Zároveň pri-
budli všetky dôležité pripoistenia, ktoré poisťovňa  Allianz 
ponúka. Napriek tomuto výraznému navýšeniu poistnej 
sumy a rozšíreniu poistenia o všetky pripoistenia, ročné po-
istné kleslo o 20 % na 444 Eur, t. j. dosiahli sme úsporu 
108 Eur. Zo všetkých pripoistení (ktoré sú mimochodom 
vymenované a popísané v samostatnom článku), by som 
chcel vyzdvihnúť predovšetkým tie, z ktorých sú najčastej-
šie riešené škody a to – zodpovednosť voči tretím osobám, 
krížová zodpovednosť, poistenie skla a poistenie technic-
kých rizík.
Ako ďalší ilustračný príklad uvediem prípad spoločenstva, 
ktoré malo PZ z roku 1999 a bytový dom bol poistený na 
349 601 Eur, pričom jeho reálnu hodnotu sme stanovili 
na 1 280 000 Eur, čo je navýšenie o 266 %. Samozrejme 
pôvodné poistenie neobsahovalo žiadne pripoistenia a v no-
vej ponuke už boli zahrnuté všetky dostupné pripoistenia. 
V tomto prípade bolo navýšenie poistnej sumy a rozšírenie 
poistného krytia tak radikálne, že došlo aj k navýšeniu roč-
ného poistného, to však stúplo len o 42 Eur, z pôvodných 
280 Eur na aktuálnych 322 Eur, čo posúdil predseda spolu 
s radou ako zanedbateľné navýšenie vzhľadom na rozšíre-
nie poistenia, ktoré získali.

Samozrejme prehodnotenie poistenia má význam aj pri nových 
poistných zmluvách. Tieto už spravidla obsahujú aj niektoré pri-
poistenia, no nie vždy všetky, ktoré je možné využívať. Okrem 
toho, že je možné získať ďalšie pripoistenia, je aj veľká prav-

depodobnosť dosiahnutia úspory na poistnom, vzhľadom na 
zvýhodnené sadzby. 

Príkladom toho je spoločenstvo, ktoré malo pomerne novú 
poistnú zmluvu uzatvorenú v roku 2017. Bytový dom bol, 
napriek tomu, že sa jednalo o novú poistnú zmluvu, poiste-
ný len na 691 377 Eur a s pripoisteniami spoločenstvo pla-
tilo ročné poistné 914 Eur. Po našom prehodnotení zmluvy 
sme odporučili navýšiť poistnú sumu bytového domu na 
3 120 000 Eur, čo je nárast o viac ako 350 %. Navýšili sa aj 
pripoistenia ako napríklad rozbitie skla z 1 000 Eur na 2 000 
Eur, vandalizmus z 1 000 Eur na 3 000 Eur. Zodpovednosť 
voči tretím osobám a krížová zodpovednosť sa taktiež navý-
šili, a to až o 100 % z 25 na 50-tisíc Eur. V zmluve pribudli 
nové pripoistenia, ako škody spôsobené voľne žijúcimi živo-
číchmi a zodpovednosť predsedu SVB. Pri všetkých týchto 
pripoisteniach a navýšeniach poistných súm, sme dokázali 
bytový dom poistiť s novým ročným poistným v sume 797 
Eur, čo je o 117 Eur menej, ako v pôvodnej poistnej zmluve. 

Ďalšou skupinou, ktorá stojí za zmienku sú novšie/modernejšie 
bytové domy, kde je potrebné prispôsobiť poistenie skutočným 
hodnotám. Ako príklad uvediem bytový dom, ktorý bol poistený 
na 2 600 000 Eur, pričom po prehodnotení sme hodnotu by-
tového domu spolu s predsedom stanovili na 4 000 000 Eur. 
Zároveň pôvodná poistná zmluva neobsahovala žiadne pripo-
istenia, pričom do novej sme už započítali všetky. Čo je však 
veľmi dôležité, bola dosiahnutá úspora, ktorá v tomto prípade 
predstavovala 709 Eur, nakoľko poistné kleslo z pôvodných 
1 560 Eur na súčasných 851 Eur, čiže takmer na polovicu, čo 
je vzhľadom na navýšenie poistnej sumy a rozšírenie poistenia 
o všetky dostupné pripoistenia až neuveriteľná úspora, ale aj 
takéto prípady sme mali.

Vyššie uvedené príklady sú výsledkom reálne vykonaných porov-
naní aktuálnych poistných zmlúv so zvýhodnenými podmienka-
mi, ktoré poskytuje poisťovňa Allianz výhradne pre členov ZSVB. 
Nie je priestor rozpisovať množstvo príkladov, preto som vypi-
chol len tie zaujímavejšie pre ilustráciu. Faktom však zostáva, 
že už sme urobili niekoľko stoviek takýchto porovnaní a v drvivej 
väčšine z nich sme odporučili navýšiť poistné sumy a ponúkli 
sme nové, doteraz nepoistené pripoistenia, aby nedochádzalo 
k podpoisteniu a boli kryté všetky riziká. Napriek navýšeniu po-
istných súm a rozšíreniu poistného krytia, sme v prevažnej väč-
šine prípadov dokázali vytvoriť úsporu na ročnom poistnom.

Ak zoberieme do úvahy, že vypracovanie porovnania poistenia 
je bezplatné a nezáväzné, a jediné čo je k tomu potrebné uro-
biť, je zaslať nám sken/kópiu vašej aktuálnej poistnej zmluvy, 
a naproti tomu je tu možnosť výrazne rozšíriť a skvalitniť pois-
tenie vášho bytového domu a dokonca predpoklad, že môžete 
dosiahnuť aj úsporu na poistnom, tak myslím že nechať si vy-
pracovať porovnanie poistenia má význam. 

Viac informacií máte možnosť získať na našej webovej strán-
ke www.poisteniebytovychdomov.sk, na ktorej si môžete ne-
chať vypracovať cenovú ponuku aj v prípade, že bytový dom 
nemáte poistený vôbec alebo telefonicky na bezplatnej linke 
0800 500 234, kde vám akékoľvek otázky radi zodpovieme.

ZVÝHODNENÉ POISTENIE – PRÍKLADY Z PRAXE
Problematika poistenia je veľmi rozsiahla téma a nestačilo by ani samostatné vydanie 
tohto časopisu venované len poisteniu, aby sme ju celú obsiahli. Rozhodli sme sa 
preto, že v tom dnešnom by sme sa chceli zamerať na niekoľko príkladov z praxe.
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Získajte kvalifi káciu absolvovaním akreditovaného kurzu

Manažér  správy budovManažér  správy budov
Doplňte si odbornú spôsobilosť v súlade s novýmDoplňte si odbornú spôsobilosť v súlade s novým

Zákonom o správcoch bytových domov č. 246/2015 Z. z.

V akreditovanom kurze získate prehľad o práci a povinnostiach správcov 
v nasledovných oblastiach:

 právo a legislatíva
 technické zabezpečenie správy
fi nančný manažment

  praktické skúsenosti zo správy budov
  facility management – manažment optimalizácie nákladov a prevádzky budov 

Ď alšie inFormácie 
tel.: 0905 541 119, 0917 240 207

e-mail: voc@voc.sk
www.spravcovstvo.eu

www.tzbportal.sk/sprava-budov/kurz-manazer-spravy-budov

Kurz je možné sčasti uhradiť aj 

pomocou príspevku z úradu práce 

formou rekvalifi kácie z operačných 

fondov „Ľudské zdroje“

!!

Najbližší Najbližší 

kurz  začína 
kurz  začína 

   11. 3. 2019  
   11. 3. 2019  
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Objednávka predplatného na rok 2019
Záväzne si objednávame (označte):

  celoročné predplatné časopisu v tlačenej forme (ročné predplatné 18 € + DPH)

   celoročné predplatné časopisu v elektronickej forme  (ročné predplatné 18 € + DPH) 

na e-mailovú adresu: .......................................................................................................  
Na vašu e-mailovú adresu príde ID konto, z ktorého si budete časopis sťahovať z www.voc.sk 

Kontaktné údaje

Meno a priezvisko / Názov fi rmy :  ...............................................................................................................................................................

Fakturačná adresa:  .............................................................................................................................................. PSČ:  ..............................

IČO:  .............................................................  IČ DPH:  ............................................................................  tel.:  ..............................................

Korešpondenčná adresa kam máme zasielať časopis:  .............................................................................................................................

Kontaktná osoba:  ........................................................................................................  tel./mobil:  .............................................................

e-mail:  ...........................................................................................................................................................................................................

Dátum:  ..............................................  ............................................................................
  Pečiatka – podpis

Potvrdením objednávky dávate súhlas na spracovanie vašich údajov, ktoré budú výhradne len pre potreby spolupráce medzi nami 
a vašou spoločnosťou v zmysle požiadaviek o ochrane osobných údajov GDPR. V prípade, že písomne objednávku nezrušíte, 

objednávateľ súhlasí s tým, že sa objednávka prolonguje do ďalšieho roka. 
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