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partner člen skupiny

Kvalitu služieb najlepšie preverí osobná skúsenosť. Budeme radi, ak sa na ňu
opýtate našich dlhoročných klientov. Našu prácu pozná zhruba pätina správ-
cov na Slovensku. V prípade záujmu Vám poskytneme referencie. Poteší nás 
Váš záujem o preverenie si našich služieb prípravou ponuky alebo vyriešením 
škodovej udalosti.

Kontaktné údaje:
 •  exa n@respect-slovakia.sk
 •  0911 12 40 50

Ako  nančný agent, ktorý ma ambíciu skvalitňovať poistenie bytových domov 
na Slovensku považujeme za svoju povinnosť prinášať správcom a predsedom 
SVB informácie o aktuálnych novinkách na trhu poistenia bytových domov. Vý-
znamnou novinkou je dohoda o spolupráci ZSaUN s poisťovňou PREMIUM 
Insurance Company, ktorej sme súčasťou.

Výhody spolupráce s FlexaFIN s.r.o.:
 •  Špecializácia na poistenie bytových domov a centrálne zdroje tepla
 •  Nadštandardná kvalita služieb



Školská 23, Košice • e-mail: zsaun@zsaun.sk • www.tzbportal.sk/sprava-budov • www.zsaun.sk
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Získajte kvalifi káciu absolvovaním akreditovaného kurzu

Správa bytového fondu
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Čomu vďačí vaša spoločnosť za svoj obchodný úspech a obľúbe-
nosť u svojich zákazníkov?
Vyrábame balkóny už viac ako 20 rokov a vždy sme sa snažili 
načúvať želaniam a požiadavkám klienta. Samozrejme, začiatky 
neboli jednoduché. Tvorili sme nielen technológie, výrobu a dizajn 
našich balkónov, ale museli sme vytvoriť aj spoľahlivý a kvalitný 
tím odborníkov. 

Myslíme si, že za našimi úspechmi stojí predovšetkým to, že sme 
sa snažili vždy o ústretovosť voči klientom a ich potrebám. Tým, 
že sme boli už od začiatku v úzkom kontakte s obyvateľmi bytov, 
stali sme sa aj my jedni z nich. Preto vieme, že balkón je dôleži-
tou súčasťou bývania. Podarilo sa nám vybudovať fi rmu na výro-
bu balkónov, kde si klienti môžu nakonfi gurovať balkón aj lodžiu 
podľa svojich predstáv. My vysvetlíme, odporučíme a navrhneme 
veľkosť, prevedenie, varianty výplní, varianty madiel, uchytenia 
balkónov, možnosti prechodových líšt a klient si vyberie, čo mu 
najviac vyhovuje.

Naša úspešná stratégia spočíva aj v komplexnosti dodávky, kedy 
vyriešime s klientom vhodné prevedenie balkóna alebo lodžie, pri-
pravíme cenovú ponuku, zaistíme technickú dokumentáciu, balkó-
ny alebo lodžie vyrobíme a dodáme s montážou na bytový dom.

20 rokov úspešnej práce a výsledkov.... čomu za to vďačíte?
Ako sme už uviedli, prvoradý je pre nás klient. Kvalitu našich bal-
kónov potvrdzujú a deklarujú certifi káty kvality výroby. Jedineč-
nosť technických a výrobných postupov potvrdzuje, okrem iného, 
aj Osvedčenie o zápise priemyselného vzoru. 

Balkóny a lodžie fi rmy Pekstra sú vhodné nielen pre staršie pane-
lové a tehlové domy, ale i pre novostavby alebo pre bytové domy, 
kde balkóny doposiaľ neboli.

Zo začiatku sme najčastejšie vymieňali iba staré nevyhovujúce 
balkóny za nové, ale postupom času si ľudia chceli užiť balkón aj 
ako priestor pre odpočinok. Pre majiteľov bytu je však prakticky 
nemožné zväčšiť si priestor bytu vnútri domu. Nový balkón alebo 
lodžia je tak jedinou možnosťou, ako byt zväčšiť a získať tak ďalší 
zaujímavý priestor. A v neposlednom rade je tu i skutočnosť, že 
fi rma ponúka najväčšie rozmery závesných balkónov a oceľových 
lodžií v ČR.

Aké technologické riešenia balkónov považujete za nosné pre 
vašu spoločnosť? 
Základom našej výroby sú závesné oceľové balkóny a samonos-
né oceľové a hliníkové lodžie. Všetky balkóny sú vyrobené z oboj-

PEKSTRA – FIRMA ČASOPISU SPRÁVCA BYTOVÝCH 
DOMOV ZA ROK 2020
Za rok 2020 sa redakčná rada časopisu Správca bytových domov rozhodla udeliť prestížne ocenenie Firma časopisu 
spoločnosti PEKSTRA, spol. s r.o., Třeboň, ktorá sa dlhodobo špecializuje na poradenstvo, dodávku a servis spojený 
s výrobou a inštaláciou závesných oceľových balkónov a samonosných oceľových lodžií v bytových domoch. Počas 
svojho dvadsaťročného pôsobenia na českom, slovenskom i európskom trhu fi rma neustále skvalitňuje a rozširuje svoje 
technické a výrobné zázemie vrátane zvyšovania odbornej spôsobilosti vedúcich pracovníkov a technikov. Vďaka tomu 
spĺňajú balkóny a lodžie nielen požiadavky a najprísnejšie kritéria dnešného moderného trhu, ale aj požiadavky vlastníkov 
bytov v mnohých bytových domoch v Čechách aj na Slovensku. Pri tejto príležitosti sme sa opýtali Pavla Kršku, konateľa 
spoločnosti a Miroslava Fefka, zástupcu pre Slovensko, niekoľko otázok v súvislosti so spoločnosťou PEKSTRA.

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 1/2021
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stranne žiarovo pozinkovanej oceľovej konštrukcie, vďaka ktorej 
je životnosť povrchovej úpravy v našich klimatických podmien-
kach viac ako 60 rokov, a jej prevádzka si nevyžaduje žiadne ďal-
šie náklady. 

Klient si vyberie prevedenie, pôdorys, rozmer, použitú výplň, zask-
lenie, doplnky. Priestor, ktorý môžete získať, vás prekvapí svojou 
veľkosťou. Výplň je možné zvoliť z viacerých druhov materiálu ako 
je napríklad: pozinkovaný plech s polyesterovým povrchom v rôz-
nych odtieňoch RAL, perforovaný pozinkovaný plech, vrstvený hli-
níkový kompozit NEOBOND, rovnako tak v rôznych odtieňoch RAL 
a vrstvené bezpečnostné sklo Connex vo farbách bronz, mliečna 
a číra.

Naše oceľové a hliníkové lodžie vám svojimi rozmermi zaistia ďal-
šiu „miestnosť“ na bývanie alebo malú záhradku. Rozmer pre nás 
nepredstavuje žiadne obmedzenie. Bežne dodávame lodžie, ktoré 
majú 2 až 2,5-metrovú hĺbku a šírku 2,5 až 4 m. Oproti betónovým 
lodžiám sú tieto lodžie vzdušnejšie, majú lepší tok svetla a, sa-
mozrejme, je tu menšie zaťaženie budovy a pozemku. To je naša 
kľúčová výroba – balkóny a lodžie. 

Aké výhodné novinky ponúkate pre bytové domy, ktoré sa roz-
hodli pri obnove pre vaše produkty?
Nejde priamo o novinky, ale o inovácie vo vývoji balkónov a lodžií. 
Naše hliníkové balkóny majú moderný vzhľad, ktorý je docielený 
novým hliníkovým opláštením konštrukcie balkóna. Je to štan-
dardná žiarovo pozinkovaná oceľová konštrukcia v kombinácii 
s hliníkom.

Po dlhodobom vývoji a testovaní prichádzame s ďalšou, dúfame 
úspešnou, novinkou v oblasti kotvenia balkónov, kedy je balkón 
prisadený priamo k fasáde bez medzery, čím sa nám podarilo do-
cieliť celistvý vzhľad fasády a balkóna a vyšší komfort. Pri zatepľo-
vaní panelových domov s betónovými lodžiami dochádza k zmen-

šeniu úžitkovej plochy lodžie a výmenou konštrukcie zábradlia 
a renováciou podesty nevyriešite plochu lodžie. My však máme 
riešenie, kedy zväčšíme pôdorys lodžie predsadením zaskleného 
systému alebo montážou novej balkónovej konštrukcie. Rozšíre-
nie pôvodnej betónovej lodžie predsadením balkónového systému 
umožňuje rozšírenie lodžie až o 150 cm!!! Záleží iba na statickom 
vyhodnotení možného zaťaženia.

Čomu všetkému sa venujete mimo samotnej výroby balkónov?
Neustále sa snažíme pre našich zákazníkov rozširovať naše služby. 
V kooperácii s fi rmou ALUMISTR, ktorá sa špecializuje na zasklie-
vanie balkónov a lodžií, najnovšie ponúkame možnosť zasklenia 
našich balkónov PEKSTRA. Spoločne sme vybrali najvhodnejší sys-
tém zasklievania pre balkóny PEKSTRA, ktorý klientom ešte viac 
zvyšuje komfort bývania. Zasklenie balkóna spolu so zasklením 
lodžie vytvára tiež priestor, ktorý zároveň slúži aj ako ochrana pred 
hlukom, prachom, exhalátmi, dažďom a extrémnymi teplotami. Za-
sklenie predstavuje taktiež úsporu nákladov na vykurovanie bytu.

Prečo by sa mal bytový dom rozhodnúť pre vaše produkty?
Našou hlavnou prioritou sú realizácie stavieb s dodávkou kva-
litných balkónov bez reklamácií, a preto ponúkame iba kvalitu 
rokmi overenú a fungujúcu. Vždy sa snažíme nájsť ideálny kom-
promis medzi želaniami a predstavami zákazníka a technickými 
a bezpečnostnými možnosťami. Pri výbere dodávateľa balkónov 
je dôležité, aby zákazníci venovali zvýšenú pozornosť certifi ko-
vaným výrobkom. Nemali by hľadieť iba na cenu, ale predovšet-
kým na kvalitu. Niekedy býva problém s fi rmami s krátkou dobou 
pôsobnosti na trhu bez preukázateľných a vykonaných realizácií 
v tejto oblasti. Predsa len ide najmä o bezpečnosť bývania.

Aké máte ciele a plány do budúcna?
V minulom roku sme postavili novú výrobnú halu s moderným vy-
bavením. Chceme stále držať krok s Európou, preto sa neustále 
snažíme inovovať a zlepšovať naše výrobky. Taktiež chceme, aby 

mali naši zamestnanci dobré 
podmienky pre svoju prácu a vy-
rábali kvalitné balkóny a lodžie 
PEKSTRA. Dúfame, že dnešnú 
situá ciu s pandémiou koronaví-
rusu všetci čoskoro zvládneme 
a budeme vyrábať a dodávať 
balkóny a lodžie do celej Európy. 
Snažíme sa zlepšiť a spríjemniť 
kvalitu bývania.

Ďakujeme vašej redakcii za oce-
nenie našej fi rmy, ktoré si veľmi 
vážime.

www.pekstra.cz www.kaczer.sk

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 1/2021
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V jednom prístroji je zabudované kalorimetrické 
počítadlo, mechanický snímač prietoku a tep-
lotné snímače. Štandardne je jeden teplotný 
snímač súčasťou snímača prietoku a druhý je 
umiestnený mimo prístroja. Alternatívne je k dis-
pozícii aj variant s dvoma teplotnými snímačmi 
umiestnenými mimo prístroja. Merač sa dodáva 
v rôznych stavených dĺžkach pre menovité prie-
toky 0,6, 1,5 a 2,5 m3/h. Kapsľový snímač prie-
toku sa inštaluje do spodného dielu (EAS), čím 
je zabezpečená jednoduchá výmena pri overení 
alebo výmene merača. Životnosť batérie a rádi-
ového modulu je 10 rokov prevádzky.

Automatizované komunikačné rozhranie 
Merač je možné jednoducho pripojiť do systému 
diaľkových odpočtov zbernicou dát memonic®. 
Prenos údajov je vysoko spoľahlivý, prispôso-
buje sa podmienkam v objekte a k dispozícii sú 
denné dáta. Automatizovaný systém zabezpeču-
je ich elektronické spracovanie a prenos do sys-
tému rozúčtovania nákladov na energie, správcovských prog-
ramov a do energetického monitoringu ista24, ktorý umožňuje 
prístup ku spotrebám pre správcov aj vlastníkov budov. Na 
požiadavku je možné prístroj rozšíriť aj o drôtový M-bus alebo 
pulzný výstup.

Online portál ista24 – denný prehľad o spotrebe tepla
Údaje o spotrebe a stave meračov tepla sú pre majiteľov bytov 
a správcov prístupné online prostredníctvom webovej stránky 
www.ista24.sk. V prehľadnej aplikácii sú k dispozícii všetky 
užitočné informácie, porovnania a analýzy, založené na histórii 
denných spotrieb. Navyše systém monitoruje aj neštandardné 
spotreby a poruchy na meračoch. 

PRECÍZNE MERANIE SPOTREBY TEPLA
Novinka! Kompaktný merač tepla a chladu sensonic 3

Spoločnosť ista prichádza na trh s novou generáciou kompaktných mechanických meračov tepla a chladu 
sensonic 3 s integrovaným rádiovým modulom. Precízne meranie, kvalitné mosadzné materiály a bezproblémová 
výmena vďaka kapsľovému systému radí sensonic 3 medzi merače tepla najvyššej kvality.

Prípojka EAS

Od januára 2021 je diaľkový odpočet štandardom
Novinkou v slovenskej legislatíve je povinnosť diaľkových od-
počtov pre budovy s ústredným teplovodným vykurovaním, kto-
ré majú celkovú podlahovú plochou väčšiu ako 500 m2. Pod-
ľa nového zákona 419 z 1. decembra 2020, ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, 
ust. § 32b ods. 3 zákona, koncový odberateľ, ktorý rozpočítava 
množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi a fyzická 
osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa 
osobitného predpisu [§ 1 ods. 3 písm. c) zákona o TE] sú po-
vinní zabezpečiť, aby určené meradlo a pomerový rozdeľovač 
tepla boli vybavené funkciou diaľkového odpočtu podľa § 11 
ods. 10 v znení účinnom od 1. januára 2021 do 1. januára 
2027.

Podľa smernice EED 2018/2002/EÚ má byť funkcia diaľkové-
ho odpočtu technickým predpokladom pre poskytovanie čas-
tejších informácií o spotrebe alebo vyúčtovaní v budúcnosti. 
Kompaktný merač tepla sensonic 3 a systém diaľkových od-
počtov ista spĺňajú požiadavky EED už dnes. 
 
Viac informácií o produktoch a službách spoločnosti ista náj-
dete na www.ista.sk.

ista Slovakia, s. r. o.
Podunajská 25
821 06 Bratislava
ista@ista.sk
www.ista.sk

Kompatný merač tepla a chladu sensonic 3

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 1/2021
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Väčšinu bytových domov na Slovensku postavili v 60. až 80. rokoch 
minulého storočia, pričom na významnú obnovu čaká ešte približne 
30 percent z nich. Výraznou motiváciou pre majiteľov bytov na to, 
aby sa pustili do obnovy je často energetická náročnosť budov, kto-
rá nezodpovedá dnešným štandardom. Znižovanie spotreby ener-
gie je tiež jedným zo záväzkov, ktoré si musíme plniť v rámci Európ-
skej únie. Pre obyvateľov domu však býva často zaujímavá najmä 
budúca úspora nákladov na energie. Podľa poradcu predstaven-
stva Prvej stavebnej sporiteľne Miloša Blanárika, môžu náklady na 
energie klesnúť po modernizácií až o desiatky percent. Pri kvalitne 
odvedenej rekonštrukcii môžu klesnúť aj viac ako o polovicu. 

Ak má bytový dom viac ako 20 rokov, mali by jeho obyvatelia už na 
obnovu určite pomýšľať. Je potrebné sa pozrieť najmä na poruchy 
obvodového plášťa a vysunutých konštrukcií či odstrániť zatekanie. 
Pozornosť však treba zamerať tiež na rozvody tepla a vody, ktoré 
po rokoch už spravidla nie sú v najlepšej kondícii. Ak sa k obnove 
pristupuje rozumne, životnosť bytového domu sa predĺži a bývanie 
v ňom bude bezpečnejšie a komfortnejšie. Majitelia bytov nielen 
ušetria fi nancie za energie, ale zvýši sa im kvalita bývania a hod-
nota samotných bytov. Každá obnovená bytovka totiž naberá na 
hodnote a pri prípadnom predaji bytu má jeho vlastník lepšiu vý-
chodiskovú pozíciu. 

Ako na fi nancie s rozumom
Obnova bytového domu, ak má byť urobená naozaj poriadne, musí 
byť detailne naplánovaná. Premyslieť je pritom potrebné nielen 
rozsah a postupnosť prác, ale aj ich fi nancovanie. Práve z fi nancií 
a úverov majú majitelia bytov častokrát najväčšiu obavu. Pri rozum-
nom plánovaní však na strach nie je dôvod. „Významná moderni-
zácia sa nezaobíde bez fi nančnej investície. Priemerná čiastka na 
obnovu bytového domu dosahuje približne 25-tisíc eur na jeden 
byt,“ vysvetľuje Miloš Blanárik. Ak správca a vlastníci bytov, ktorí 
musia spôsob fi nancovania odsúhlasiť, po porade s odborníkmi 
z Prvej stavebnej sporiteľne zvolia skutočne rozumné fi nancova-
nie, splátky úveru sa nezriedka vyrovnajú úsporám na energiách. 
„Kombinácia nízkej úrokovej sadzby a dlhej splatnosti úveru, umož-
ňuje fi nancovať obnovu tak, aby vlastníci bytov nemuseli zvyšovať 
pravidelné platby do Fondu opráv a údržby bytového domu. Úroko-
vé sadzby úverov pre bytové domy v Prvej stavebnej sporiteľni sú 
často individuálne a závisia najmä od rozsahu obnovy a požadova-
nej lehoty splácania úveru,“ hovorí riaditeľka obchodu právnických 
osôb Prvej stavebnej sporiteľne Katarína Niňajová. Veľa vlastníkov 
bytových domov v správe správcov využíva aj aktuálnu výhodnú 
ročnú úrokovú sadzbu len 0,8 %, pričom úver je možné splácať až 
30 rokov. Prvá stavebná sporiteľňa vie poskytnúť úver na obnovu 
bytového domu až na 100 % požadovaných investícií bez potreby 
vlastných zdrojov, a ak by sa vlastníci rozhodli úver splácať rých-

lejšie, môžu tak urobiť kedykoľvek bez sankcií a poplatkov. Takisto 
umožňuje refi nancovanie starších úverov na obnovu bytových do-
mov z iných bánk za zvýhodnenú úrokovú sadzbu 0,5 % ročne.

V prospech fi nancovania prostredníctvom stavebného sporenia 
však hovorí aj fakt, že spoločenstvá vlastníkov bytov získajú nárok 
na štátnu prémiu a to na každé štyri byty v bytovom dome. 

Kvalita inšpiruje
Inšpirovať k zodpovednej a kvalitnej modernizácii si kladie za cieľ 
súťaž o najlepšie obnovený bytový dom, ktorú vyhlasuje Prvá sta-
vebná sporiteľňa, Združenie pre podporu obnovy bytových domov 
a vydavateľstvo odborných časopisov V.O.Č Slovakia. Odborná po-
rota v nej oceňuje tie najlepšie obnovené bytové domy za uplynulý 
rok. Hodnotí sa nielen kvalita práce a použitých materiálov, ale aj 
lehota výstavby či dosiahnutý stupeň energetických úspor. 

„Úroveň projektov sa každým rokom zvyšuje. Majitelia bytov si 
uvedomujú stále viac, že kvalitná obnova bytového domu dokáže 
predĺžiť jeho životnosť, ale aj zvýšiť bezpečnosť či komfort samot-
ných obyvateľov. A zároveň vďaka šetreniu nákladov za energie do-
kážu úver na obnovu bez problémov splácať práve z tejto úspory. 
Súťažou chceme nielen odmeňovať najkvalitnejšie práce, ale tiež 
inšpirovať ľudí, ktorí o obnove bytového domu zatiaľ iba uvažujú,“ 
hovorí Miloš Blanárik. Samotnú súťaž dotuje PSS aj fi nančne, vý-
herca získa až 1 700 eur, ocenené je však aj druhé a tretie miesto 
a dva domy získajú hodnotné vecné ceny. 

Do súťaže sa môžu prihlásiť spoločenstvá vlastníkov bytov a ne-
bytových priestorov, bytové družstvá a správcovia bytových domov, 
ktorí sú klientmi PSS a v uplynulom roku dokončili realizáciu as-
poň jednej zo súčastí celkovej obnovy bytového domu. Podmienky 
súťaže a prihlášky nájdu záujemcovia na stránke Združenia pre 
podporu obnovy bytových domov aj na stránke PSS. Porota už má 
k dispozícií prvé projekty, stále je však čas na prihlásenie ďalších 
prác, a to v tomto roku dokonca až do 19. apríla. Vyhlasovatelia 
súťaže posunuli termín z dôvodu pretrvávajúcej pandémie, a tým 
meškania odovzdávacích a kolaudačných protokolov. Zároveň už 
bol ofi ciálne zrušený veľtrh CONECO, ktorý bol exkluzívnym priesto-
rom pre odovzdávanie ocenení. Tie sa budú tento rok odovzdávať 
priamo v priestoroch ocenených bytových domov. V minulom roku 
získal najvyššie ocenenie bytový dom na sídlisku Duklianskych 
hrdinov v Prešove, ktorý do obnovy investoval vyše 270-tisíc eur. 
V rámci rekonštrukcie zateplili a obnovili obvodový plášť a fasádu. 
Vyregulovali vykurovaciu sústavu a zrekonštruovali balkóny a lo-
džie. Vymenili okná a obnovili domové vstupy. Dôležitou súčasťou 
významnej obnovy bolo tiež zateplenie a izolácia strechy. Kvalita 
prác na tomto dome môže slúžiť ako inšpirácia pre tých, ktorí sa do 
modernizácie svojho bytového domu iba plánujú pustiť. 

OBNOVA BYTOVÉHO DOMU ROBENÁ S ROZUMOM 
DOKÁŽE ZNÍŽIŤ NÁKLADY NA ENERGIE AJ O POLOVICU
Úspora nákladov na bývanie, výmena zastaraných rozvodov a technológií alebo len jednoducho zvyšovanie 
komfortu a bezpečnosti motivujú každý rok ľudí investovať do obnovy bytových domov a zlepšovať tak kvalitu 
svojho bývania. Modernizácia sa však nezaobíde bez dôkladného plánovanie nielen prác, ale aj fi nancií.

Tip pre vás
Viac informácií vám poskytnú obchodní zástupcovia PSS, 
a. s. Prídu za vami kamkoľvek, hoci aj na schôdzu vlastní-
kov bytov vo vašom bytovom dome. Ich zoznam nájdete na 
www.pss.sk alebo zatelefonujte na 02/58 55 58 55.

Termín na prihlasovanie do súťaže 
O NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM

je predĺžený do 19. apríla 2021.
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1. Zmluva o výkone správy a jej zaradenie v rámci 
systému zmluvného práva
Za účelom posúdenia otázky, či možno zmluvné vzťahy vzni-
kajúce medzi subjektmi zmluvy o výkone správy podriadiť pod 
režim spotrebiteľskej arbitráže, je potrebné podrobnejšie sa za-
merať na samotný charakter a podstatu zmluvy o výkone sprá-
vy. Zmluvu o výkone správy upravuje zákon č. 182/1993 Zb. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len „zákon 
o bytoch), konkrétne ustanovenie § 8a tohto zákona. V usta-
novení § 8a tohto zákona stanovuje zákonodarca spôsob, na 
základe ktorého dochádza k realizácii výkonu správy. Vlastníci 
bytov a nebytových priestorov v dome uzatvárajú so správcom 
zmluvu o výkone správy. V prípade, ak sa vlastníci bytov roz-
hodli, že správu ich bytového domu bude realizovať správca, 
bude ich povinnosťou uzatvoriť so správcom zmluvu o výkone 
správy. Bez uzatvorenia tejto zmluvy nebude môcť správca 
správu vykonávať. 

Ako druhá možnosť prichádza do úvahy založenie spoločenstva 
vlastníkov bytov, pričom správa sa bude realizovať prostredníc-
tvom tohto spoločenstva, na čele ktorého bude stáť predseda 
spoločenstva. Spoločenstvo je upravené v zákone o bytoch kon-
krétne v ustanovení § 7. V zmysle ods. 1 tohto ustanovenia je 
spoločenstvo vymedzené ako právnická osoba, založená podľa 
tohto zákona, ktorá spravuje spoločné časti domu a spoločné 
zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľah-
lý pozemok vrátane ich údržby a obnovy. Spoločenstvo zabezpe-
čuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov 
v dome. Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra spolo-
čenstiev vedenom obvodným úradom v sídle kraja, príslušným 
podľa sídla spoločenstva.

Ak sa pozrieme na samotnú podstatu zmluvy o výkone sprá-
vy môžeme uviesť, že zmluva o výkone správy je pomenovaný 
typ zmluvy, ktorá je upravená zákonom o bytoch, t. j. zákonom, 
ktorý je špeciálnym predpisom k Občianskemu zákonníku, kto-
rý vo vzťahu k právnej úprave vlastníctva bytov vystupuje ako 
všeobecný predpis. Z tohto dôvodu sa vo vzťahu k všeobecným 
náležitostiam zmluvy o výkone správy aplikujú všeobecné usta-
novenia Občianskeho zákonníka o právnych úkonoch, a to usta-
novenia § 34 – 39 (aj pri posúdení platnosti resp. neplatnosti) 
a zmluvách, t. j. ustanovenia § 43 – 49a (aj moment uzatvore-
nia zmluvy – návrh na uzatvorenie, prijatie návrhu). 

Vzhľadom ku skutočnosti, že zmluva o výkone správy patrí do 
množiny občianskoprávnych zmlúv, riadi sa predovšetkým zá-
konom o vlastníctve bytov a subsidiárne ustanoveniami Ob-
čianskeho zákonníka. Zmluva o výkone správy vykazuje znaky 
príkaznej zmluvy, ktorá je upravená v Občianskom zákonníku 
v ustanovení § 724 a nasl. svojou podstatou sa podobá tiež 
mandátnej zmluva upravenej v Obchodnom zákonníku podľa 
ustanovenia § 566 a nasl., avšak vzhľadom na jej občiansko-
právne zaradenie sa bude posudzovať podporne podľa ustano-
vení o príkaznej zmluve, prioritne však, ako už bolo uvedené, 
podľa zákona o vlastníctve bytov, ktorý obsahuje jej podrobnú 
právnu úpravu. 

Čo sa týka formálnych podmienok uzatvorenia zmluvy o výkone 
správy, zákon obligatórne vyžaduje pre platnosť tejto zmluvy pí-
somnú formu pod sankciou absolútnej neplatnosti zmluvy o vý-
kone správy. V zmysle uznesenia Najvyššieho súdu SR, pokiaľ 
ide o absolútnu neplatnosť právneho úkonu treba uviesť, že 
táto pôsobí priamo zo zákona (ex lege), a to od počiatku (ex 
tunc), bez ohľadu na to, či sa tejto neplatnosti niekto dovolal; 
preto právne účinky, t. j. subjektívne občianske práva a občian-
skoprávne povinnosti z takto absolútne neplatného právneho 
úkonu nevzniknú. Súd prihliada k absolútnej neplatnosti práv-
neho úkonu i bez návrhu, t. j. z úradnej povinnosti. Absolútnu 
neplatnosť právneho úkonu nemožno podľa platného právneho 
stavu spätne zhojiť ani dodatočným schválením (ratihabíciou), 
ani odpadnutím vady prejavu vôle (tzv. konvalidáciou) (Uzne-
senie Najvyššieho súdu SR zo dňa 25. novembra 2010, v ko-
naní vydanom pod sp.zn. 3Cdo 73/2009). Z uvedeného teda 
vyplýva, že zo zmluvy o výkone správy, ktorá nebola uzatvorená 
v písomnej forme, nevzniknú žiadne právne následky, ani práva 
a povinnosti a preto z tohto dôvodu, bude nevyhnutné uzatvoriť 
zmluvu v písomnej forme. 

Okrem písomnej formy zmluvy o výkone správy, obsahuje zákon 
o bytoch aj iné kogentné ustanovenia, ktoré je potrebné pre plat-
nosť zmluvy o výkone správy dodržať. Pôjde napríklad o spôsob 
schvaľovania zmluvy o výkone správy vlastníkmi, spôsob zmeny 
a zániku tejto zmluvy, doručovanie vlastníkom a pod.

Medzi materiálne podmienky zmluvy o výkone správy patria jej 
náležitosti, podstatné alebo nepodstatné, t. j. jej samotný ob-
sah. Zmluva o výkone správy z obsahového hľadiska by mala 
obsahovať tieto obsahové náležitosti:

SPOTREBITEĽSKÁ ARBITRÁŽ AKO JEDEN ZO SPÔSOBOV 
RIEŠENIA SPOROV ZO ZMLUVY O VÝKONE SPRÁVY
JUDr. Diana Treščáková, PhD., Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, Advokátska kancelária Easylaw https://www.
easylaw.sk

Tak, ako z každej zmluvy, tak aj zo zmluvy o výkone správy, ktorú uzatvára správca s vlastníkmi bytov a nebytových 
priestorov, môžu v aplikačnej praxi vznikať vzájomné spory, ktoré sa častokrát nedajú vyriešiť mimosúdnou dohodou 
a premietnu sa do súdneho sporu. Je všeobecne známe, že súdne spory sú nákladné, zdĺhavé a vyčerpávajúce. 
Alternatívou ku konaniu pred všeobecnými súdmi sa javí rozhodcovské konanie, ktoré svojou fl exibilitou a nižšou 
nákladnosťou, dokáže za krátku dobu vyriešiť spor, ktorý by trval možno aj celé roky. Úlohou autorky v tomto 
článku bude v prvom rade odpovedať na otázku, či je možné spory zo zmluvy o výkone správy podrobiť pod režim 
spotrebiteľského rozhodcovského konania alebo inak nazývaného aj ako spotrebiteľská arbitráž a subsidiárne, či 
by bolo vhodným legislatívnym riešením do zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
zakomponovať možnosť riešenia sporov zo zmluvy o výkone správy v rámci spotrebiteľskej arbitráže.

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 1/2021
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vymedzenie vzájomných práv a povinnosti správcu 
a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
spôsob výkonu správy spoločných častí domu, spoloč-
ných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, 
príslušenstva a pozemku
zásady hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, 
údržby a opráv vrátane rozsahu oprávnenia disponovať 
s nimi
zásady platenia úhrad za plnenia a hospodárenie s ni-
mi
zásady určenia výšky platieb za správu
rozsah a obsah správy o činnosti správcu

Zmluva medzi vlastníkmi a správcom je dvojstranným právnym 
úkonom, kde na jednej strane vystupuje správca ako podnika-
teľský subjekt – dodávateľ a na strane druhej vystupujú vlast-
níci – spotrebitelia. Aj keď mnohopočetnosť vlastníkov môže 
vyvolať dojem, že pôjde o viacstrannú zmluvu, nie je tomu tak 
z dôvodu, že vlastníci v tomto prípade vystupujú ako jeden sub-
jekt. Vyplýva to aj z toho, že zmluvné podmienky sú rovnaké pre 
všetkých vlastníkov ako jednu zmluvnú stranu, nemožno ich do-
hodnúť osobitne s každým vlastníkom, čiže vystupujú vždy ako 
jedna strana, pričom aj práva a povinnosti sú synalagmatické 
medzi dvoma stranami, a to vlastníci verzus správca.

Vzhľadom ku skutočnosti, že vlastníci bytov vystupujú v rámci 
tohto zmluvného vzťahu ako spotrebitelia, je dôležité, aby sa 
pre platnosť zmluvy o výkone správy dodržali ustanovenia tý-
kajúce sa spotrebiteľských zmlúv uvedené v ustanovení § 52 
a nasl. Občianskeho zákonníka. Najmä je potrebné vyvarovať 
sa zakomponovania tzv. neprijateľných podmienok v spotrebi-
teľských zmluvách, ktoré sú demonštratívne uvedené v ustano-
vení § 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

Ako už bolo uvedené, v zmluve o výkone správy vystupuje na 
jednej strane správca ako podnikateľský subjekt. Legálna defi -
nícia podnikateľa je obsiahnutá v Obchodnom zákonníku, a to 
v ustanovení § 2 ods. 2, pričom podnikateľom sa rozumie:

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
b)  osoba, ktorá podniká na základe živnostenského 

oprávnenia,
c)  osoba, ktorá podniká na základe iného než živnos-

tenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, 
d)  fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku 

výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného 
predpisu.

Správca musí byť teda podnikateľský subjekt, ktorý zodpovedá 
všeobecnej defi nícii podnikateľa podľa Obchodného zákonníka. 
Podľa súdnej judikatúry však na to, aby mohol správca vykoná-
vať svoju činnosť podľa ustanovenia § 8 ods. 1 zákona o bytoch, 
musí mať vydané živnostenské oprávnenie na predmet podni-
kania „správa a údržba bytového fondu“ (rozsudok Najvyššieho 
súdu SR zo dňa 7.októbra 2008, ktorý bol vydaný v konaní pod 
sp.zn. 1Sžo 109/2008). V zmysle citovaného rozhodnutia sa 
predmet podnikania „správa a údržba bytového fondu“ nena-
chádza v žiadnej z príloh živnostenského zákona a preto je ju 
potrebné považovať v zmysle § 25 ods. 1 živnostenského zá-
kona za voľnú ohlasovaciu živnosť a z tohto dôvodu je živnos-
tenský úrad povinný vydať živnostenské oprávnenie na predmet 
podnikania „správa a údržba bytového fondu“. 

Z vymedzenia subjektov zmluvy o výkone správy nepochybne 
vyplýva, že zmluva o výkone správy je zmluvou spotrebiteľskou. 
Ako už bolo uvádzané, vlastníci bytov vystupujú ako príjemcovia 

služby – spotrebitelia a správca je dodávateľ služby a vystupuje 
ako podnikateľ.

2. Spotrebiteľská arbitráž a možnosť riešenia sporov zo 
zmluvy o výkone správy 
Tak ako v každom zmluvnom vzťahu, tak aj pri správe domu, 
môžu vznikať rôzne nezhody a spory. Zmluva o výkone správy 
je zmluvou konsenzuálnou, ktorá vzniká vzájomnou dohodou 
medzi vlastníkmi bytov a medzi správcom. Z uvedenej zmluvy 
vyplývajú zmluvným stranám určité práva a povinnosti. Väčšina 
zmluvných vzťahov nie je ideálna a takmer pri každej zmluve 
dochádza k situáciám, kedy si jedna zo zmluvných strán neplní 
svoje povinnosti tak, ako to určuje zmluva. Aj zo zmluvy o vý-
kone správy môžu teda vznikať rôzne spory, ktoré častokrát 
vyústia až do riešenia súdnou cestou. Príkladom týchto sporov 
môže byť náhrada škody pri nevýhodne dohodnutých zmluvách, 
t. j. v neprospech vlastníkov, kedy napríklad správca uprednost-
ní svoj záujem pred záujmom vlastníkov, ďalej náhrada škody 
vzniknutá na majetku vlastníkov, ktorá vznikla neriešením ha-
varijného stavu nehnuteľnosti. Ďalším predmetom sporu môže 
byť aj vymáhanie si napríklad úrokov z omeškania od správcu, 
v prípade ak správca najneskôr v deň skončenia správy nepre-
vedie zostatok fi nančných prostriedkov na účte domu v banke 
na účet založený novým správcom alebo spoločenstvom – pri 
skončení zmluvy o správe a pod. Na druhej strane zase správca 
môže žalovať vlastníkov o zaplatenie odmeny správcu, ktorú mu 
odmietajú vyplatiť. 

Tvrdenie, že konania pred všeobecnými súdmi sú príliš zdĺhavé, 
a aj nákladné, nie je určite prekvapivým tvrdením. Ide o vše-
obecne známu skutočnosť. Aj napriek prijatiu Civilného sporo-
vého poriadku, teda zákona č. 160/2015 Z.z., ktorý nahradil 
dovtedy platný Občiansky súdny poriadok, nedošlo však k výraz-
nému zrýchleniu súdnych sporov. 

V právnej úprave riešenia sporov na území SR sa nám však po-
núkajú aj iné spôsoby riešenia sporov, ktoré možno nazvať alter-
natívne. Ide o alternatívu k uplatňovaniu práva na všeobecnom 
súde. Pod alternatívne riešenie sporu možno zaradiť mediáciu 
alebo aj rozhodcovské konanie alebo inak nazývané aj ako ar-
bitráž. Pre účely tohto článku sa zameriame na rozhodcovské 
konanie, konkrétne na spotrebiteľskú arbitráž. 

Spotrebiteľská arbitráž bola do nášho právneho poriadku zave-
dená zákonom č. 103/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcov-
skom konaní. Dovtedy u nás platil jednotný zákon o rozhodcov-
skom konaní č. 244/2002 Z.z., ktorý bol významnou novelou 
v roku 2014 značne revidovaný a z „klasického“ rozhodcovské-
ho konania bola vylúčená spotrebiteľská arbitráž. Vytvoril sa tak 
samostatný systém alternatívneho rozhodovania sporov, účast-
níkmi ktorého sú spotrebitelia. 

Vo všeobecnosti možno uviesť, že rozhodcovské konanie, resp. 
arbitráž má nepochybne, oproti „klasickému“ súdnemu kona-
niu, mnoho výhod. Medzi výhody arbitráže možno zaradiť naj-
mä:

rýchlosť konania
úspora nákladov
neverejnosť
jednoinštančnosť

Ako už bolo uvádzané, mnohé súdne konania sú časovo nároč-
né, čo je výraznou nevýhodou riešenia sporu pred všeobecným 
súdom. Dĺžka súdneho konania je spôsobená v mnohých prí-
padoch najmä vyťaženosťou súdov. Súdy sú denne zahlcované 
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novou agendou, ktorú je potrebné riešiť. Okrem toho, zdĺhavosť 
konaní častokrát spôsobujú samotní účastníci, ktorí sú v kona-
niach nečinní. Aj napriek inštitútom, ktoré zaviedol nový Civilný 
sporový poriadok, sa stále vyskytujú situácie, kedy sa účastní-
ci konania z nariadených pojednávaní účelovo ospravedlňujú 
a bránia tým plynulému chodu súdneho konania. Sudca pojed-
návanie, v prípade ospravedlnenia účastníka konania, odročí 
a vytýči ďalší termín až o pár mesiacov. Okrem toho, aj lehoty 
v konaní pred všeobecným súdom sú menej fl exibilné a nieke-
dy aj zbytočné dlhé. Z tohto dôvodu je riešením podriadiť svoj 
spor pod právomoc rozhodcovského súdu, konanie pred kto-
rým je nepochybne rýchlejšie, a to najmä z dôvodu kratších 
lehôt a v prípade nečinnosti účastníka konania, nespôsobuje 
toto prekážku v ďalšom vykonávaní úkonov zo strany rozhod-
cu. Rozhodcovské konanie je založené na zásade písomnosti 
oproti súdnemu konaniu, ktoré je v prevažnej miere založené na 
zásade ústneho prejednávania sporu. Z tohto dôvodu sa mno-
hokrát pred rozhodcovským súdom pojednávanie ani nevytýči 
a rozhodca rozhodne na základe písomných podaní účastníkov 
konania a nimi predložených dôkazov. 

Dôležité je si však uvedomiť, že nie každý spor je však možné 
podrobiť pod spotrebiteľskú arbitráž. Zákon o spotrebiteľskom 
rozhodcovskom konaní v ustanovení § 1 ustanovuje, čo všetko 
sa môže vzťahovať pod spotrebiteľskú arbitráž. Pôjde len o spot-
rebiteľské spory, ohľadom ktorých možno uzatvoriť dohodu 
o urovnaní, vrátane sporov o určenie, či tu právo alebo právny 
vzťah je, alebo nie je. Naliehavý právny záujem na určení podľa 
tohto zákona má len spotrebiteľ.

V rámci spotrebiteľskej arbitráže nemožno rozhodovať spory 
o vzniku, zmene alebo zániku vlastníckeho práva a iných vec-
ných práv k nehnuteľnostiam, spory o osobnom stave, spory 
súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí a spory, ktoré vznikli 
v priebehu alebo súvisia s konkurzným a reštrukturalizačným 
konaním.

Pre účely tohto článku je potrebné vysvetliť si pojem „spotrebi-
teľský spor“. Spotrebiteľským sporom je v zmysle ustanovenia § 
2 ods. 1 zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní spor 
medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúci zo spotrebiteľ-
skej zmluvy alebo súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Spot-
rebiteľské spory môžu byť v spotrebiteľskom rozhodcovskom 
konaní rozhodované len na základe spotrebiteľskej rozhodcov-
skej zmluvy podľa ustanovenia § 3 a len spotrebiteľská rozhod-
covská zmluva môže založiť právomoc stáleho rozhodcovského 
súdu v spotrebiteľských sporoch.

Ak je spor podľa odseku 1 už predmetom konania na súde, môžu 
účastníci konania uzavrieť spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu 
s náležitosťami podľa ustanovenia § 3, a to aj spoločným vy-
hlásením do zápisnice. Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva 
uzavretá po začatí súdneho konania a spĺňajúca podmienky 
podľa ustanovenia § 3 má po doručení súdu účinky späťvzatia 
návrhu, ako aj súhlasu žalovaného s takým späťvzatím podľa 
osobitného predpisu.

3. Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva
Významným pojmom v rámci spotrebiteľskej arbitráže je spot-
rebiteľská rozhodcovská zmluva. Ak by sme ju mali defi novať, 
je možné uviesť, že ide o dohodu medzi dodávateľom a spotre-
biteľom o tom, že spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú 
zo spotrebiteľskej zmluvy alebo s touto spotrebiteľskou zmluvou 
súvisia, rozhodne v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní ur-
čený stály rozhodcovský súd zapísaný v zozname podľa ustano-

venia § 18 a určený v tejto spotrebiteľskej rozhodcovskej zmlu-
ve. Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva zaväzuje aj právnych 
nástupcov zmluvných strán.

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva musí byť písomná, obsa-
hovo a formálne oddelená od spotrebiteľskej zmluvy a nesmie 
obsahovať dojednania, ktoré nesúvisia so spotrebiteľským roz-
hodcovským konaním. Písomná forma spotrebiteľskej rozhod-
covskej zmluvy je zachovaná aj vtedy, ak bola uzavretá elektro-
nickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie jej obsahu 
a identifi káciu zmluvných strán, ktoré spotrebiteľskú rozhodcov-
skú zmluvu uzavreli. 

Je dôležité poznamenať, že spotrebiteľská rozhodcovská zmluva 
sa nebude môcť uzatvoriť formou rozhodcovskej doložky v rám-
ci samotnej spotrebiteľskej zmluvy, ale vždy bude musieť mať 
formu osobitnej rozhodcovskej zmluvy, ktorá smie obsahovať 
len dojednania týkajúce sa rozhodcovského konania. Z uvede-
ného teda vyplýva, že nebude možné do zmluvy o výkone správy 
zakomponovať rozhodcovskú doložku, z ktorej by vyplývalo, že 
zmluvné strany majú v prípade vzájomného sporu, záujem riešiť 
daný spor v rozhodcovskom konaní pred konkrétnym rozhod-
covským súdom alebo rozhodcom. Vzhľadom k tomu, že zmluva 
o výkone správy je spotrebiteľskou zmluvou, bude k nej potreb-
né uzatvoriť samostatnú spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu, 
na základe ktorej bude založená právomoc rozhodcovského 
súdu, ktorý za splnenia zákonných podmienok rozhoduje spo-
ry zo spotrebiteľských zmlúv v rámci spotrebiteľskej arbitráže. 
V zmysle zákona musí mať zriaďovateľ stáleho rozhodcovské-
ho súdu povolenie na rozhodovanie spotrebiteľských sporov 
a rozhodca, ktorý v rámci stáleho rozhodcovského súdu bude 
rozhodovať spotrebiteľský spor musí byť zapísaný v zozname 
rozhodcov pre rozhodovanie spotrebiteľských sporov, musí mať 
právnické vzdelanie a musí mať absolvovanú skúšku odbornej 
spôsobilosti. Skúška sa nevyžaduje u tých, ktorí zložili justičnú, 
prokurátorskú, advokátsku alebo notársku skúšku. 

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva musí v zmysle zákona ob-
sahovať:

identifi kačné údaje zmluvných strán v rozsahu obchod-
né meno, sídlo, identifi kačné číslo dodávateľa a meno, 
priezvisko, bydlisko spotrebiteľa
označenie spotrebiteľskej zmluvy alebo spotrebiteľských 
zmlúv, na spory z ktorých sa vzťahuje spotrebiteľská roz-
hodcovská zmluva
označenie stáleho rozhodcovského súdu s uvedením 
názvu a sídla
webové sídlo stáleho rozhodcovského súdu, na ktorom 
je zverejnený rokovací poriadok stáleho rozhodcovského 
súdu, ako aj aktuálne údaje podľa § 18 ods. 3 a adresu 
pre elektronickú komunikáciu
poučenie pre spotrebiteľa, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 
k zákonu o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní 

Je dôležité poznamenať, že spotrebiteľská rozhodcovská zmlu-
va nesmie obsahovať dohodu o osobe konkrétneho rozhodcu.
Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva neobmedzuje právo spot-
rebiteľa obrátiť sa na súd. Spotrebiteľ sa napriek uzavretej spot-
rebiteľskej rozhodcovskej zmluve môže domáhať svojho práva 
podaním žaloby na súd a dodávateľ ani jeho právny nástupca 
sa nemôžu účinne dovolávať nedostatku právomoci súdu ibaže 
vo veci už skôr začalo spotrebiteľské rozhodcovské konanie. Na 
tento účel je potrebné uviesť, že spotrebiteľské rozhodcovské 
konanie je začaté okamihom doručenia návrhu na začatie spot-
rebiteľského rozhodcovského konania spotrebiteľovi.
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Tiež je dôležité uviesť, že v spotrebiteľskom rozhodcovskom 
konaní stály rozhodcovský súd nemôže proti spotrebiteľovi vy-
dať predbežné opatrenie ani rozhodnúť v skrátenom konaní. 
Napriek spomenutým pravidlám, resp. obmedzeniam v rámci 
spotrebiteľskej arbitráže možno uviesť, že v porovnaní s rieše-
ním sporu pred všeobecným súdom, je spotrebiteľská arbitráž 
omnoho fl exibilnejšia a je možné očakávať rýchlejšie vyriešenie 
sporu. 

Záver
V úvode tohto článku si autorka dala za úlohu odpovedať na 
dve otázky. Prvá otázka spočívala v hypotéze, či je možné spory 
zo zmluvy o výkone správy podrobiť pod režim spotrebiteľského 
rozhodcovského konania. Subsidiárne, bolo úlohou autorky od-
povedať tiež na otázku, či by bolo vhodným riešením do zákona 
o bytoch zakomponovať možnosť riešenia sporov zo zmluvy o vý-
kone správy v rámci spotrebiteľskej arbitráže. Po preštudovaní 
problematiky správy bytových domov, práv a povinností správcu, 
ako aj vlastníkov a potencionálnych sporov z nich vyplývajúcich, 
ale aj samotnej podstaty zmluvy o výkone správy, je možné dôjsť 
k nasledovnému záveru. Ako už bolo uvedené v tomto článku, 
zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní pomerne širo-
ko vymedzuje arbitrabilitu tak, že sa pod spotrebiteľské spory 
budú jednoznačne subsumovať aj spory vzniknuté zo zmluvy 
o výkone správy, t. j. spory medzi vlastníkmi a správcom. Zmlu-
va o výkone správy spĺňa požiadavky zákona o rozhodcovskom 
spotrebiteľskom konaní tým, že ide o spotrebiteľskú zmluvu, 
z ktorej môžu vzniknúť spotrebiteľské spory, ohľadom ktorých 
možno uzatvoriť dohodu o urovnaní. Zo zmluvy o výkone sprá-
vy tiež môžu vzniknúť spory o určenie, či tu právo alebo právny 

vzťah je alebo nie je. Podstatou sporov zo zmluvy o výkone sprá-
vy nie je, a ani nemôže byť vznik, zmena a zánik vlastníckeho 
práva, a ani iných vecných práv k nehnuteľnostiam. Podstatou 
sporov zo zmluvy o výkone správy tiež nie je osobný stav fyzickej 
osoby, ani nútený výkon rozhodnutí. Tiež nepôjde o spory, ktoré 
vznikli v priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania 
alebo s ním súvisia. Všetky vymenované prípady by boli pre-
kážkou rozhodovania sporov v rámci spotrebiteľskej arbitráže. 
Z tohto dôvodu, spory zo zmluvy o výkone správy bude možné 
podrobiť spotrebiteľskej arbitráži, pretože to vyplýva z jej pod-
staty. Podmienkou je však uzatvorenie už spomínanej spotre-
biteľskej rozhodcovskej zmluvy, a to samostatne popri zmluve 
o výkone správy a odkazujúcej na zmluvu o výkone správy. 

Na podporu uvedených tvrdení slúži aj skutočnosť, že ani pri 
iných zmluvných typoch ako napríklad kúpna zmluva – v časti 
o zaplatenie, mandátna zmluva a pod., upravených či už v Ob-
chodnom zákonníku, Občianskom zákonníku alebo iných prí-
slušných právnych predpisoch, zákon neuvádza možnosť riešiť 
spory z týchto zmlúv v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, 
ale v zmysle zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní 
bude možné spory z týchto zmlúv podriadiť pod režim spotrebi-
teľskej arbitráže. A je tomu tak aj v prípade sporov vzniknutých 
zo zmluvy o výkone správy. 

Tento článok bol spracovaný v rámci riešenia grantovej úlohy č. 
APVV–19–0424 „Inovatívna obchodná spoločnosť: vnútrokor-
porátne premeny, digitálne výzvy a nástup umelej inteligencie“ 
a č. APVV-17-0561 „Ľudskoprávne a etické aspekty kybernetic-
kej bezpečnosti“.
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„Metrológia a jej prísne 
pravidlá zohrávajú kľúčo-
vú úlohu pri spravodlivom 
vyúčtovaní za energiu, 
teplo, vodu. Presné mera-
nie je pre nás nevyhnut-
nou spätnou väzbou, kto-
rá nám môže pomôcť mať 
spotrebu a náklady pod 
kontrolou. Okrem toho 
vieme vďaka následné-
mu overeniu vodomerov 
a meračov tepla docieliť 
ich opätovné využitie. Predstavujú tak ekologickú, tzv. zelenú, 
alternatívu k novým meračom a vodomerom, ktoré po štyroch 
či piatich rokoch končia v odpade,“ hovorí Ing. Martin Gušta-
fík, riaditeľ autorizovaného metrologického pracoviska ENBRA 
SLOVAKIA s.r.o., s ktorým sme sa rozprávali o metrológii a no-
vých trendoch v tejto oblasti.

Zadefi nujme si na úvod metrológiu. Kto môže overovať určené 
meradlá?
Na Slovensku môže overenie určených meradiel vykonávať len 
Slovenský metrologický ústav, určená organizácia alebo au-
torizované metrologické pracoviská poverené (autorizované) 
Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Sloven-
skej republiky. Spoločnosť ENBRA SLOVAKIA s.r.o. ako jedna 
z mála spoločností na Slovensku prevádzkuje autorizované 
metrologické pracovisko (AMP) a ponúka komplexné metrolo-
gické služby v rámci Slovenskej republiky. AMP je spôsobilé na 
overovanie určených meradiel podľa §31 Zákona č. 157/2018 
a na vykonávanie akreditovaných činností plnením požiada-
viek normy ISO/IEC 17025:2017. Aby meradlá správne merali 
aj v prevádzke, nielen v skúšobni, je nevyhnutná ich odborná 
montáž. Preto môžu montáž určených meradiel vykonávať vý-
lučne na to spôsobilé osoby a ich spôsobilosť sa overuje skúš-
kou. 

Čo predstavuje metrológia a meranie v spoločnosti ENBRA 
SLOVAKIA?
ENBRA bola na Slovensku prvá súkromná spoločnosť, ktorá 
bola autorizovaná na merače tepla. Predtým boli autorizova-
né len štátne teplárenské spoločnosti a výrobcovia meradiel. 
Dnes máme vlastné skúšobné stanice, máme akreditované, 
validované, postupy a výsledky meraní, a aj vynikajúce výsled-
ky v medzilaboratórnych porovnávacích meraniach. Dlhoročné 
skúsenosti dokážeme pretaviť do riešenia problémov našich 
zákazníkov.

Je pre nás veľmi dôležitý aj ekologický dopad, ktorý máme ako 
spoločnosť, ale aj ako spotrebitelia. Aj v ENBRE sa preto snaží-
me znižovať záťaž na planétu v rámci možností, ktoré máme. Či 
už priamo „zelenými produktami“, alebo aj sledovaním spotreby 
a následne jej znižovaním. Vďaka metrológii, presnejšie pove-
dané legálnej metrológii, ktorá sa zaoberá meracími procesmi 
hlavne z hľadiska ochrany spotrebiteľa, si môžeme byť istí, že 
všetka spotreba, za ktorú platíme, je dôveryhodne meraná. 
Zmyslom merania je vlastne možnosť sledovať svoju spotrebu 
a tým pádom mať možnosť ju ovplyvniť, regulovať a správať sa 
tak, aby sme znižovali náklady na spotrebu energie. 

Na mnoho odvetví má v súčasnosti dopad aj pandémia koro-
navírusu. Ovplyvnila aj činnosť vašej skúšobne a overovanie 
meradiel?
Samozrejme, aj nás sa táto situácia dotkla. Jedným z príkladov 
je platnosť overenia určených meradiel. Úrad pre normalizáciu 
metrológiu a skúšobníctvo (ako ústredný orgán štátnej správy 
pre oblasť metrológie) reagoval na vzniknutú situáciu a vydával 
usmernenia v súvislosti s ochorením COVID 19. Cieľom týchto 
usmernení bolo zjednodušene povedané predĺžiť platnosť ove-
renia určených meradiel počas obdobia vyhlásenia núdzového 
stavu.

Usmernenia úradu prakticky „kopírujú“ uznesenia vlády o vy-
hlásení a predlžovaní núdzového stavu, a to od 1.10.2020 až 
doposiaľ. Výsledkom toho je, že používateľ určeného meradla, 
ktorému uplynul čas platnosti overenia do 30.4.2021 môže 
používať meradlo bez overenia až do 31.5.2021, pokiaľ splní 
podmienku, že v zmysle § 27 ods. 2 zákona o metrológii podá 
objednávku na zabezpečenie overenia.

Núdzový stav by z praktického hľadiska znamenal úplné za-
stavenie našej činnosti od októbra minulého roka až dodnes. 
Našťastie ale používatelia meradiel v teplárenstve môžu meniť 
a overovať meradlá, ktoré sú umiestnené na „pätách“ objektov, 
resp. vo výmenníkových staniciach. Pokiaľ to správca umožní, 
pri dodržaní všetkých hygienických a bezpečnostných opatrení 
sa môžu meniť aj bytové vodomery. 

Prečo sa musia meradlá overovať? 
Bez vykonania metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody 
sa určené meradlo nesmie uviesť na trh a používať. Určené 
meradlo je možné používať na účel podľa § 11 ods. 1 Zákona 
157/2018 Z.z., len ak má platné overenie, ak sa toto vyžaduje. 
Overenie meradla znamená potvrdenie, že namerané hodnoty 
meradla spĺňajú toleranciu najvyšších dovolených chýb. Každé 
meradlo používané v obchodnom styku (na základe ktorého 

AJ PRI VÝBERE VODOMERA SA MÔŽETE ROZHODNÚŤ 
EKOLOGICKEJŠIE. VIETE AKO?
S metrológiou ako vedou o meraní sa stretávame často aj v bežnom živote, bez toho, aby sme si to uvedomovali. 
Je tiež jedným z čiastkových odvetví odboru technického zariadenia budov. Všeobecne sa metrológia zaoberá 
meraním rôznych technických a fyzikálnych veličín. V prípade TZB sa zameriava najmä na merače tepla a chladu, 
vodomery na studenú a teplú vodu, plynomery či elektromery. Je možné aj pri takýchto technických zariadeniach 
hovoriť o možnostiach ekológie, o recyklácii a znovu využití meradiel, ktoré doma využívame? To je otázka, ktorú 
si možno kladie len málokto z nás. O to viac je dôležitejšie poukázať na to, že aj v tomto segmente vieme prispieť 
k šetrnejšiemu zaobchádzaniu s prírodou a prírodnými zdrojmi. Vedeli ste, že vodomer nemusí skončiť na skládke 
alebo v druhotných surovinách po uplynutí jeho doby overenia?
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sa fakturuje, resp. súvisí s platbou) musí spĺňať rozsah urče-
ný Vyhláškou č. 161/2019 a jej príloh. Ich namerané hodnoty 
musí rešpektovať dodávateľ energie aj odberateľ. Meradlo má 
garantovanú presnosť v prípade nákupu nového prístroja výrob-
com alebo po následnom overení autorizovaným metrologickým 
strediskom.

Overenie je preukázanie objektívneho dôkazu, že dané meradlo 
spĺňa predpísané požiadavky. Overením určeného meradla sa 
potvrdzuje, že meradlo má požadované metrologické vlastnos-
ti. Následne sa na meradlo umiestni overovacia značka autori-
zovaného metrologického pracoviska alebo sa vydá overovací 
list. 

Po akej dobe sa musia meradlá overovať?
Pri každom meradle je doba overenia iná. Nebytové vodomery 
na studenú vodu sa overujú každých 6 rokov a nebytové vodo-
mery na teplú vodu každé 4 roky. Merače tepla a ich členy sú 
overované tiež po 4 rokoch. Bytové vodomery na studenú a tep-
lú vodu majú dobu platnosti rovnakú, 5 rokov. Túto lehotu zjed-
notila nová legislatíva v roku 2019. Pre vlastníkov bytov sa tak 
zjednotil čas výmeny na jeden termín a nemusia sprístupňovať 
svoje byty zvlášť pre vodomery na studenú a na teplú vodu.

Môže platnosť overenia meradla aj zaniknúť?
Platnosť overenia meradla zaniká, ak uplynula doba platnosti 
jeho overenia alebo ak boli vykonané zmeny, či úpravy určeného 
meradla, ktoré môžu ovplyvniť jeho metrologické vlastnosti. Za-
niká aj vtedy, ak bolo meradlo poškodené tak, že mohlo stratiť 
niektorú vlastnosť rozhodujúcu pre jeho overenie alebo ak bolo 
znehodnotené. Ďalším dôvodom môže byť odstránená úradná 
značka, prípadne ak je zjavné, že meradlo stratilo požadované 
metrologické vlastnosti. 

Lehota, počas ktorej je možné používať vodomer je spomína-
ných 5 rokov. Čo sa s vodomermi deje potom? Musia smerovať 
do odpadu? 
Životnosť vodomera nie je vlastne nikde uvedená. Ani výrobco-
via áut neuvádzajú, aká je životnosť ich produktov, ale musia 
pravidelne prejsť technickou kontrolou, čo je v podstate rovnaký 
prípad. Pri vodomeroch mnohí možno nevedia, že ak nie je úpl-
ne mechanicky poškodený, je možné ho znovu overiť a nemu-
sí končiť v odpade. Ide o tzv. následné overenie. My v ENBRE 
vodomerom, ale tak isto aj meračom tepla, dávame opäť nový 
život a vraciame ich do obehu. Vytvárame tak jedinečný pro-

dukt, ktorým je ekologická verzia vodomera – zelený vodomer 
od ENBRA.

Podlieha takéto následné overenie špeciálnym postupom?
Popis následného overenia stanovuje národná legislatíva – ho-
voríme o následnom overení meradiel, ktoré sa riadi národnou 
legislatívou v zmysle „nového prístupu“. Takže overenie prebie-
ha takým spôsobom, ako sa vykonáva uvádzanie meradiel na 
trh. Skúška pozostáva v overení presnosti meradiel v troch „bo-
doch“ prietoku: Q1, Q2 a Q3. V zmysle prílohy Vyhlášky musia 
vodomery splniť toleranciu najväčších dovolených chýb +/- 5% 
v Q1 – čo je minimálny prietok a Q2 a Q3 +/-2 % pri vodome-
roch na studenú vodu a +/-3% pri vodomeroch na teplú vodu.

Koľkokrát je možné vodomer takýmto spôsobom 
použiť znovu?
Zákonom ani samotnou životnosťou vodomera nie 
je stanovený limit v počte následných overení. Ak vo-
domer „vyhovie“ pri následnom overení, môže ďalej 
slúžiť svojmu účelu. 

Je možné použiť opätovne všetky vodomery alebo to 
platí len pre vodomery ENBRA?
Technicky aj legislatívne je možné repasovať a ná-
sledne overovať všetky dostupné vodomery na na-
šom trhu. Dodávateľ alebo výrobca však musí za-
bezpečiť prísun nevyhnutných náhradných dielov. 
Je potrebné mať vhodné technologické vybavenie, 
odborne zdatný personál a logistické zabezpečenie. 
Overovanie však smie vykonávať iba autorizované 
metrologické pracovisko, ktorých je na Slovensku len 
7. Jedno z nich máme aj my v Banskej Bystrici. 

Akú záruku má nový a overený vodomer?
Kvalita nášho zeleného vodomera je natoľko spoľahlivá, overe-
ná časom a skúsenosťami, že aktuálne nerobíme rozdiely me-
dzi záručnou lehotou nových a zelených vodomerov. Zmluvne 
garantujeme záručnú lehotu na platnosť metrologického overe-
nia, teda na päť rokov.

Prečo by sa mali vlastníci bytov pri výmene vodomerov rozhod-
núť pre zelený vodomer?
Medzi hlavné výhody zeleného vodomera patrí určite jeho eko-
logický prínos. Prístroj nekončí na skládke, nevzniká zbytočný 
odpad a nezahlcuje planétu. Následným overením tak predl-
žujeme dobu jeho užívania. Z hľadiska ochrany klímy následné 
overovanie výrazne znižuje emisie, ktoré vznikajú pri výrobe 
nových zariadení. Okrem toho, vďaka vodomerom zvyšujeme 
energeticky efektívne správanie tým, že sledujeme svoju spot-
rebu a následne ju dokážeme regulovať a znižovať. Neustále sa 
hovorí o zelených či EKO produktoch. Zeleným vodomerom tak 
vieme prispieť k tomu, že aj naša domácnosť bude ekologickej-
šia. 

Každý sa môže zamyslieť sám nad tým, koľko vecí vyhodí len 
preto, že má možnosť kúpiť si nové, hoci tie staré ešte slúžia. 
Vodomer nemáme denne na očiach, no práve po 5 rokoch, kedy 
končí jeho doba overenia sa môžeme samých seba opýtať, či 
vieme urobiť niečo navyše z pohľadu ekológie, aby sme sa mali 
v budúcnosti lepšie. O to nám predsa spoločne ide. Tak ako sa 
rozhodnete vy?
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Môže si vlastník bytu namontovať klímu na zateplený bytový 
dom, keď v zmluve o SVB máme odsúhlasené, že vlastník 
nemôže meniť vzhľad domu. Alebo je to podmienené schvále-
ním na zhromaždení?
V prípade, že vlastník neumiestňuje klimatizačnú jednotku na 
lodžiu, ale na spoločnú časť domu a k tomu ešte po zateple-
ní domu, musia o tom rozhodnúť ostatní vlastníci v dome na 
schôdzi alebo prostredníctvom písomného hlasovania, pokiaľ 
to nemá bytový dom upravené v stanovách, zmluve o spoločen-
stve, v domovom poriadku a podobne.

V zmysle § 7a ods. 1 zák. č. 182/1993 Z. z.  je riadne prijatá 
zmluva o spoločenstve záväzná pre všetkých vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v dome. Zmluvu o spoločenstve nemô-
že vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome vypovedať. 
Pokiaľ by montáž klimatizačnej jednotky spôsobila zmenu 
vzhľadu bytového domu, vlastník musí rešpektovať znenie zmlu-
vy o spoločenstve a teda montáž klimatizačnej jednotky realizo-
vať nemôže.

Doplnenie: Eugen Kurimský
Okrem zmeny vzhľadu domu ide o skutočnosť, že zásahom do 
zateplenej budovy (ukotvenie klimatizácie je zásahom do obvo-
dového plášťa budovy) môže dôjsť k strate záruky na predmet-
nom diele. Odporúčame prekonzultovať montáž s realizátorom, 
resp. pozrieť do zmluvy o diele, či je tam táto možnosť spome-
nutá, aby ste neprišli o záruku diela.

Obraciam sa na vás s prosbou, či do zmluvy o SVB môžeme 
dodatkom po odsúhlasení doplniť, že sa môže hlasovať aj elek-
tronicky e-mailovým hlasovaním, keďže v bytovom zákone sa 
o tom nehovorí. 
Zákon č. 182/1993 Z. z. takýto spôsob rozhodovania vlastníkov 
nepozná a v súčasnosti ani nepodporuje. V zmysle § 14 ods. 2 
zák. č. 182/1993 Z. z. sa rozhodnutia vlastníkov bytov a neby-
tových priestorov v dome prijímajú na schôdzi vlastníkov (zhro-
maždení) alebo písomným hlasovaním. 

Ak by sme sa aj bavili v teoretickej rovine, že to zákon nezaka-
zuje, úprava takéhoto hlasovania by bola veľmi náročná. Hla-
sovanie musí byť overiteľné. Čo ak vlastník nemá elektronický 
podpis? Emailovú adresu je možné zneužiť. 

Na schôdzi vlastníkov 31.7.2018 sme boli 5 vlastníci zvolení 
za zástupcov vlastníkov bytového domu (ďalej ZVB). Na schô-
dzi vlastníkov 30.1.2019 bol za hlavného zástupcu vlastníkov 
bytov zvolený jeden z týchto piatich ZVB, aj keď to nebolo 
v programe schôdze. Odmenu za roky 2019, 2020 dostal iba 
hlavný ZVB. Pravidlá odmeňovanie hlavného ZVB neboli vôbec 
prejednávané. Ako máme postupovať my 4 ZVB, ktorí odmenu 
nedostali. Správca nás ignoruje.
Funkcia zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
môže a nemusí byť odmeňovaná. O výške odmeny pre zástup-
cov vlastníkov bytov a nebytových priestorov môžu rozhodnúť 
len vlastníci bytov a nebytových priestorov, a to prijatím rozhod-
nutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v dome. Správca o odmeňovaní zástup-
cov vlastníkov bytov a nebytových priestorov nerozhoduje.

V tomto prípade odporúčam oprieť sa o § 14 a ods. 1 zák.  č. 
182/1993 Z. z. a požiadať správcu o zvolanie schôdze vlastní-
kov bytov a nebytových priestorov s bodom programu odmeňo-
vanie. V prípade, že správca v lehote 15 dní od doručenia vašej 
žiadosti schôdzu neuskutoční, môže 1/4 vlastníkov bytov a ne-
bytových priestorov v dome zvolať schôdzu sama. Pri zvolávaní 
a priebehu schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov do-
držiavajte ustanovenia § 14 a zák. č. 182/1993 Z. z. 

Chcel by som len upresniť, že výška odmeny pre ZVB je stano-
vená na základe rozhodnutia vlastníkov už od roku 2005 a činí 
0,66 EUR/BYT/MESIAC. Čo nie je, stanovené je odmena pre 
hlavného zástupcu vlastníkov bytov, ktorý bol na predmetnej 
schôdzi 30.1.2019 zvolený prvýkrát a o výške jeho odmeny sa 
vôbec nehlasovalo. Správca o týchto peniazoch rozhoduje, lebo 
on je ten, ktorý zálohové platby od jednotlivých vlastníkov pre-

VY SA PÝTATE – ZSaUN ODPOVEDÁ 
Na vaše otázky odpovedá: 
JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN

Milí čitatelia, obľúbenú rubriku Na vaše otázky odpovedá nahradí od tohto čísla rubrika s názvom: 
Vy sa pýtate – ZSaUN odpovedá. Radi by sme vám zároveň predstavili nového garanta tejto rubriky – odbornú 
konzultantku ZSaUN – JUDr. Janu Guoth. Janka je dlhoročná členka združenia, ktorá prijala neľahkú úlohu – 
odpovedať na vaše otázky. Všetky vaše otázky sú podmienené vašim súhlasom k zverejneniu, následne obdržíte 
našu odpoveď, ktorá možno trápi aj iných. Dôvod je prostý: roky sa snažíme vybudovať „rodinu správcov“, ktorí si 
budeme navzájom pomáhať. Dnes ťaží tento problém mňa – zajtra môže ťažiť ten istý problém teba...  Veríme, že 
vám naše rady pomôžu pri vašich rozhodovaniach. S odpoveďami jej občas pomôžeme, ale ťarcha a zodpovednosť 
ostane na nej. Janke preto prajeme pri odpovediach mnoho síl a trpezlivosti.

Tak poďme na to: 
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posiela zástupcom vlastníkov. Rozhodnutie o tom, že ich má 
poslať hlavnému zástupcovi vlastníkov neexistuje.
Trvám na tom ako som uviedla, že je potrebné kľúč k rozdeľova-
niu odmeny dať odsúhlasiť na schôdzi vlastníkov. Teoreticky pre-
rozdelenie rovnakým dielom tvorbu odmeny alebo percentuál ne 
pre všetkých zástupcov vlastníkov.

Je potrebné sa aj u správcu informovať akým spôsobom sú 
zástupcovia vlastníkov odmeňovaní a prečo bola celá odmena 
zaslaná len hlavnému zástupcovi vlastníkov. Je dosť možné, že 
je to takto u správcu zaužívané. Preto odporúčam si toto zistiť 
a žiadať o zmenu odmeňovania. 

Prosím vás, môže sa zmena ZoSVB dať vlastníkom odhlaso-
vať aj písomným hlasovaním, keď ju vlastníci dostali na pripo-
mienkovanie pred hlasovaním?
Áno. V zmysle § 14 ods. 2 zák č. 182/1993 Z. z. sa rozhodnutia 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú pros-
tredníctvom schôdze vlastníkov, vo vašom prípade na zhromaž-
dení alebo prostredníctvom písomného hlasovania. Na prijatie 
zmeny zmluvy o spoločenstve je potrebný súhlas nadpolovičnej 
väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priesto-
rov v dome.

V novele zákona 182/1993 sa uvádza, že od 1.2.2020 možno 
písomne hlasovať aj o výbere nového správcu DOMU a uzavretí 
ZMLUVY o výkone správy DOMU, ale na internete  sa píše, že 
jediná výnimka s písomného hlasovania je, že vyberať nového 
správcu DOMU je možno len na schôdzi DOMU, tak čo je prav-
divá informácia?
V zmysle § 14b je možné o zmluve o výkone správy, jej výpovedi, 
zmene formy výkonu správy, prípadne len zmene správcu hlaso-
vať prostredníctvom písomného hlasovania. Predpokladám, že 
informácia z internetu nebude od overeného zdroja. 

Správca vyhlásil písomné hlasovanie na zvýšenie svojej správ-
covskej odmeny, ja sa hlasovania nezúčastním, lebo notári 
v čase KORONY neoverujú podpisy. 
Máte v zmluve o výkone správy ustanovené, že pri schvaľovaní 
výšky odmeny pre správcu musia byť podpisy vlastníkov úradne 
overené?  Aj počas korony notári pracujú, a pokiaľ by aj nie, tak 
úradne overiť podpis je možné aj na matrike. 

Vo vyhlásení písomného hlasovania dvaja overovatelia nie 
sú uvedení adresne, neviem overovateľov ani v dvojtýždňovej 
lehote na hlasovanie vyhľadať.
Požiadajte správcu o informáciu, ale ak sú podpisy vlastníkov 
úradne overované, nie je potrebné, aby boli ďalší overovatelia 
z radov vlastníkov ustanovaní. 

Otázkou je, že ak bude písomne hlasovať len 10 vlastníkov bytov 
z celkového počtu 100 vlastníkov či hlasovanie je platné? 
Je dôležité aby ste defi novali znenie otázky, zákon totiž ustano-
vuje rôzne potrebné kvórum pre rôzne otázky. Viď nižšie uvede-
ný § 14b zák. č. 182/1993 Z.z. 

V novom zákone o tom, že po hodine čakania, ak sa na domo-
vú schôdzu, zhromaždenie vlastníkov  DOMU nedostaví nadpo-
lovičná väčšina, napr. zo 100 je to päťdesiat vlastníkov, dostaví 
sa na schôdzu len 10 % teda 10 vlastníkov, či tých 10 vlastní-
kov má právo rozhodnúť po čakacej hodinovej lehote o všet-
kých otázkach koľko treba investovať na opravy napr. balkónov 
či fasády DOMU?  
Čakanie na hlasovanie na schôdzi vlastníkov po hodine už nie 
je v platnosti.

Dočasný predseda sa vzdal funkcie štatutára SVB, avšak kvô-
li epidemiologickým opatreniam nie je možné zvolať VZ SVB 
v ktorom je 104 bytov a zvoliť si predsedu. Ja ako predsedníč-
ka DR SVB som túto funkciu prebrala do najbližšieho VZ SVB. 
a OÚ Prešov mi zaslal aj poverenie vykonávať funkciu. Dočas-
ný predseda dostával odmenu za vykonanú prácu. Bola som 
informovaná, že mi táto odmena počas dočasného obdobia 
nepatrí. Ako mám postupovať, aby som neporušila zákon a ne-
pracovala zadarmo.
Neviem, kto vás informoval, že vám odmena za zastupovanie 
predsedu nepatrí. Nevidím dôvod prečo by ste nemohla byť za 
vykonávanie funkcie predsedu do riadneho zvolenia ďalšieho 
predsedu odmenená. Teoreticky by vám mala pripadnúť odme-
na bývalého predsedu SVB. 

O prípadnej odmene a jej výške rozhoduje zhromaždenie. Vzhľa-
dom na momentálnu situáciu odporúčam zvoliť hlasovanie 
o tejto otázke prostredníctvom písomného hlasovania, alebo 
počkať do najbližšieho zhromaždenia  a dať si odmenu odsú-
hlasiť spätne za vykonanú prácu, čo však samozrejme človek 
nemá nikdy istotu, že za to vlastníci zahlasujú. 

Prosíme vás, o radu a pomoc pri riešení dlhodobého problému. 
Asi pred tromi rokmi sa prisťahovala k svojej matke, jednej 
z vlastníčok bytu, rozvedená dcéra. Je to duševne chorá oso-
ba, ktorá sa nechce liečiť, vychováva v striedavej starostlivos-
ti 12-ročného syna a matka, u ktorej žije je už cca 40 rokov 
invalidný psychiatrický pacient. Problém je v tom, že keď bola 
upovedomená, aby psychicky netýrala svoju matku, ktorá sa 
jej mimochodom bojí, a to že ju týra povie iba v tichosti, tak sa 
veľmi škaredo správa voči týmto vlastníkom-susedom. Sme 6-
bytová jednotka a viacerí tu bývame cca 40 rokov. Hádže nám 
zvieracie exkrementy do kvetináčov, na rohožku pred bytové 
dvere atď. Tiež cigaretové ohorky hádže do kvetináčov alebo 
do schránok. Riešili sme to už aj na obecnom úrade, kde nám 
odporúčali podať na ňu trestné oznámenie, čo sme aj vyko-
nali. Predmetnú vec posunuli na došetrenie na okresný úrad, 
ale vzhľadom na aktuálnu situáciu sa nič zatiaľ nerieši, a naše 
problémy stále pretrvávajú. Niektoré jej činy máme zazname-
nané na fotografi ách na mobile, a je to už dlhodobý problém.
Riešenie situácie podaním trestného oznámenia na danú oso-
bu bolo jednou zo správnych  možností, ktoré ste využili. Ako pí-
šete, že vzhľadom na súčasnú situáciu (predpokladám, že máte 
na mysli pandemickú situáciu v krajine) sa nič nerieši, môžete 
v tomto prípade kontaktovať urgenciou príslušný Okresný úrad 
na ktorý bola vec postúpená asi ako prešetrenie priestupku pro-
ti občianskemu spolunažívaniu. 

Ďalšou z možností, ktorá je už ale radikálnejšia a ktorú poskytu-
je v zmysle § 11 ods. 5 zákon. č. 182/1993 Z. z.  je podať návrh 
na súd, aby z dôvodu sústavného narúšania pokojného bývania 
ostatných vlastníkov bytov a porušovania dobrých mravov v do-
me nariadil predaj predmetného bytu. Samozrejme bude na roz-
hodnutí súdu, aby posúdil či takéto správanie sa je dostačujúce 
na to, aby bol vykonaný takýto zásah do vlastníckeho práva tejto 
osoby. 

Citujem: § 11 ods. 5 zák. č. 182/1993 Z. z. 
Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím ko-
naním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlast-
níkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým 
spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastnícke-
ho práva tým, že hrubo poškodzuje byt alebo nebytový pries-
tor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné 
nebytové priestory, príslušenstvo alebo sústavne narušuje po-
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kojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť 
alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní povinnosti 
uložené rozhodnutím súdu, môže súd na návrh spoločenstva 
alebo niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru 
v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru.

Sme bytový dom s 12 bytovými jednotkami. Ak sa jeden vlast-
ník rozhodne predať svoj byt dajme tomu... je nejaká možnosť  
mu v tomto zabrániť?
Neexistuje žiadna zákonná možnosť mu v tom zabrániť. Jedinou 
možnosťou, ktorá vám v tomto prípade ostáva je dohovoriť mu 
a poprosiť ho, aby v rámci zachovania dobrých susedských vzťa-
hov od takéhoto predaja upustil. 

Obraciam sa na vás ako zástupca vlastníkov a mám pocit, 
že náš správca zanedbáva našu bytovku. Revízia vodomerov 
bola platná do 02/2020, ale do dnešného dňa nenastala reví-
zia a ani výmena vodomerov, keď sa dožadujem informácii 
kedy sa výmena uskutoční, tak odpoveď znie, kvôli COVID to 
nie je reálne. Keď som sa ohradila že v 02/2020 ešte nebol 
covid tak mi tvrdil, i že na výmenu mali čas do konca 03/2020 
a 15.03.2020 nastali obmedzenia ohľadne covid. Takto isto 
nám prepadla aj revízia elektrického vedenia. Postup správcu 
je správny? A ak nie máme možnosť ako donútiť správcu, aby 
svoju činnosť vykonával správne a zodpovedne? 
Revízia elektrických zariadení by mala byť bezpodmienečne vy-
konaná aj napriek pandemickej situácii. Ide o vyhradené tech-
nické zariadenia, ktoré sa mimochodom nachádzajú v spoloč-
ných častiach bytového domu, a teda revízny technik nemusí 
vchádzať do bytov. Postup správcu v tomto prípade nie je správ-
ny. V prvom rade by mala byť zabezpečená bezpečnosť vyhrade-
ných technických zariadení v bytovom dome, a teda bezpečnosť 
jeho obyvateľov. 

Pri výmene vodomerov postupujú správcovia v súčasnej situácii 
rôzne. Niektorí vodomery meniť chodia, iní zase nie. V každom 
prípade, správca mal dosť času od 15.3.2020 a taktiež pries-
tor, kde neplatili tak prísne opatrenia, aby pristúpil k výmene 
vodomerov. Podľa môjho názoru správca nepostupoval správne. 
V prvom rade, by som správcu písomne vyzvala na riadne plne-
nie svojich povinností, v opačnom prípade odporúčam obrátiť 
sa s podnetom na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá kona-
nie správcu preverí. 

Chcela by som sa informovať či skôr poradiť: komu mám okrem 
domovníka nahlásiť suseda, ktorý podľa mňa nie je dostatočne 
spôsobilý na bývanie osamote? Podľa zvukov z bytu som vede-
la, že nebude dostatočne zdravý, má nejaké telesné a podľa 
mňa aj psychické postihnutie. Bojím sa, či mu niekedy niečo 
nevybuchne, či nevyhoríme, nehovoriac o tom, že sa správa, 
akoby tu žil sám. 
Asi vás nepoteším, ale samotná skutočnosť, že si vy myslíte, 
že pán sused nie je spôsobilý na samostatné bývanie nestačí 
asi na to, aby ho nejaká inštitúcia riešila ako prípad. Domovník, 
žiaľ, nemá kompetencie v takejto situácii. Odporúčam, ak je to 
len trošku možné, nakontaktovať sa na rodinných príslušníkov 
a riešiť to s nimi. 

Píšete však, že sa správa ako by býval v bytovom dome sám (ďa-
lej nerozvádzate). Ak by toto správanie bolo také, že ostatných 
vlastníkov obmedzuje v riadnom užívaní svojich bytov, narúša 
občianske spolunažívanie a dobré susedské vzťahy, mohli by 
ste podať podnet na príslušný okresný úrad ako priestupok proti 
občianskemu spolunažívaniu. 

Prečítala som veľa otázok na tejto stránke a priznám sa, že 
niektorým ani nerozumiem, čo sa týka správy bytových domov. 
Môžete prosím v skratke vysvetliť aká Rada pracuje v bytových 
domoch. Myslela som, že je tam iba správca a zástupca vlastní-
kov. Možno je tam spoločenstvo vlastníkov? Ja by som sa chce-
la opýtať ako mám postupovať, keď správca bytového domu 
nereaguje na môj podnet, neodpovedá na elektronickú správu 
v ktorej mu položím pár otázok. Dá sa použiť nejaký paragraf? 
Neviem či aj iným alebo iba mne, keďže zvyknem kontrolovať 
vyúčtovanie, ak nájdem nezrovnalosti, tak žiadam vysvetlenie. 
Ak mám žiadosť o nápravu nejakého nedostatku už posledné 
roky nereaguje. Je smutné, že nikto v bytovom dome zvyčajne 
od správcu nič nechce nič sa nepýta, nič nekontroluje. Akým 
spôsobom sa dá správca prinútiť, aby si robil svoju robotu. Mož-
no poviete vypovedať mu zmluvu. Ako poznám týchto ľudí nebu-
dú súhlasiť, lebo je s tým práca (hľadanie nového správcu). 
Rada je orgánom spoločenstva. V prípade, že váš bytový dom 
nemá zriadené spoločenstvo, ale máte podpísanú zmluvu o vý-
kone správy so správcom, tak v takomto bytovom dome sa rada 
nezriaďuje. Tak ako vravíte, máte správcu a zástupcov vlastní-
kov. 

Samozrejme správca by mal reagovať na každý podnet od vlast-
níka, či už podaný elektronicky alebo písomne. Ak máte pocit, 
že správca nereaguje na vaše elektronické správy, skúste ho 
kontaktovať písomne, pričom pre účely dokazovania odporú-
čam dať si potvrdiť podnet, ktorý podávate. Ak správca vôbec na 
vaše podania nereaguje, je tu možnosť aj osobnej komunikácie 
so správcom prečo nekoná vo veci vašich podnetov. V prípade 
úplnej ignorácie môžete dať preveriť konanie správcu podnetom 
na Slovenskú obchodnú inšpekciu. 

Vlastním byt, ktorý je celoročne neobývaný. Na odpočtoch za 
vodu je však za celý rok uvedený počet užívateľov 1. Predseda 
SVB mi tvrdí, že musí byt minimálne 1 užívateľ bytu, nakoľko 
ako vlastník musím prispievať aj do Fondu opráv, či na ostatné 
spoločné služby ako odvod dažďovej vody, osvetlenie spoloč-
ných priestorov, výťah a podobne. Má na toto právo? Ako sa 
môžem brániť? Ďakujem.
Uvádzam znenie zákona o vlastníctve bytov a nebytových pries-
torov. Podľa tohto ustanovenia je vašou povinnosťou uhrádzať 
platby či už za plnenia alebo do fondu prevádzky, údržby a opráv. 
Následne je v takomto prípade ale potrebné zistiť, ako sú nákla-
dy rozúčtované pri konečnom ročnom vyúčtovaní. Počty reálne 
bývajúcich osôb sú pre spoločenstvo smerodajné a potrebné 
najmä vtedy, ak sa niektoré náklady za spotrebované plnenia 
rozúčtovávajú na počty bývajúcich osôb. Ako príklad uvádzam 
vami spomenuté náklady na elektrickú energiu za výťah, možno 
ich máte v bytovom dome rozúčtovávané na počty bývajúcich 
v byte, v takom prípade by boli vaše náklady 0 EUR, ak však 
sú rozúčtovávané na byty bez ohľadu na počet bývajúcich, tak 
budú vaše náklady také isté ako pre byt, kde býva 5 ľudí. Ako 
spoločenstvo musíte mať vopred dohodnuté zásady pre rozúčto-
vanie jednotlivých plnení, ktoré bytový dom užíva. 

V zmysle 10 ods. 7 zák. č. 182/1993 Z. z. Vlastník bytu alebo 
nebytového priestoru v dome, ktorý sa neužíva, sa nemôže do-
máhať upustenia od povinnosti uhrádzať preddavky do fondu 
prevádzky, údržby a opráv, úhrady za plnenia a platby za sprá-
vu.

Mám na streche bytovky satelitnú parabolu, keďže nemám 
signál chcel som si to ísť overiť na strechu, kde je problém. 
Z bytového družstva mi to povedali, že ma tam nepustia, iba 
v doprovode zamestnanca údržby, ktoré si musím ZAPLATITŤ, 
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hoci ho platí bytové družstvo z našich peňazí tak, že je riadny 
zamestnanec bytového družstva. Takže mi vlastne zamedzili 
prístup k môjmu majetku, lebo som povedal, že ja mu neza-
platím nič. Má na to právo?
V prvom rade, by bolo dobre, aby ste objasnili či máte nejaký 
podklad na základe čoho ste si namontovali parabolu na stre-
chu. Ide totiž o spoločnú časť bytového domu. Ak si vlastníci 
takéto súkromné paraboly montujú na spoločné časti bytové-
ho domu, mali by to mať odsúhlasené na schôdzi vlastníkov 
– zlegalizované. Strecha je spoločná časť bytového domu a ide 
väčšinou o dosť háklivú časť, ktorá sa veľmi ľahko a rýchlo dá 
poškodiť, preto asi aj tento postup správcu (z dôvodu ochrany 
spoločného majetku bytového domu). 

Na otázku či má správca na to právo, všetko záleží či takýto 
poplatok má správca vlastníkmi odsúhlasený (súčasť zmluvy 
o výkone správy alebo cenníka, ktorý je súčasťou zmluvy o vý-
kone správy). Je dosť možné, že takýto postup máte odsúhla-
sený v Zmluve o výkone správy, že na strechu je možné ísť len 
za účasti správcu a keďže pôjde o úkon nad rámec povinnosti 
správcu v zmysle zák. č. 182/1993 Z. z. tak si to správca bude 
účtovať osobitne na účet konkrétneho vlastníka, ktorý takýto 
úkon potrebuje, v tomto prípade vy, kedy potrebujete ísť skon-
trolovať parabolu. Odporúčam preto overiť si vyššie uvedené. 

Som správcom Spoločenstva vlastníkov bytov a chcem sa utvr-
diť či postupujem správne, ak poistenie budovy účtujem vlast-
níkom podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu, nakoľko byty 
v dome sú rôznej veľkosti.
Spôsob rozúčtovania jednotlivých položiek pre účely konečné-
ho vyúčtovania sú zväčša vopred odsúhlasované vlastníkmi 
na dobu neurčitú. Ak to tak máte, resp. ak to má spoločenstvo 
takto ustanovené v Zmluve o spoločenstve je to správne. Bez 
ohľadu na vyššie uvedené, spôsob rozúčtovania je podľa môjho 
názoru správny. Vo väčšine sa stretávam s rozúčtovaním poiste-
nia bytového domu podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov. 
Samozrejme sú bytové domy, ktoré to môžu mať rozúčtované na 
byty rovným dielom, ak si to takto vlastníci schválili. 

Mal by som otázku, či je v súlade so zákonom, aby na schôdzi 
prítomní vlastníci odhlasovali zákaz krátkodobého prenájmu 
bytov v bytovom dobe a zamedzili tak výkonu mojich vlastníc-
kych práv. Bytový podnik, ako aj susedia považujú toto hlaso-
vanie za legálne a konečné. Je toto prosím vás možné? Ďaku-
jem.
Nie je to možné. Takéto rozhodovanie je zásahom do vlastníc-
keho práva, a nemá čo spoločné s rozhodovaním v zmysle zák. 
č. 182/1993 Z. z. Zákon č. 182/1993 Z. z. vo svojej časti Práva 
a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome 
(§ 11) dokonca predpokladá existenciu takéhoto nájomného 
vzťahu v bytových domoch. 

§ 11 ods. 1 Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je 
povinný na svoje náklady byt a nebytový priestor v dome udr-
žiavať v stave spôsobilom na riadne užívanie, najmä včas za-
bezpečovať údržbu a opravy. Je povinný konať tak, aby pri uží-
vaní, udržiavaní, zmenách, pri prenajatí bytu alebo nebytového 
priestoru v dome, prípadne jeho časti a pri inom nakladaní 
s bytom a nebytovým priestorom v dome nerušil a neohrozoval 
ostatných vo výkone ich vlastníckych, spoluvlastníckych a spo-
luužívacích práv.§ 11 ods. 10 Vlastníci bytov a nebytových 
priestorov, nájomcovia, osoby, ktoré žijú s uvedenými osobami 
v domácnosti a osoby, ktoré sa zdržiavajú v dome, sú povinné 
dodržiavať domový poriadok schválený vlastníkmi podľa § 14b 

ods. 1 písm. s). Za tým účelom je správca alebo spoločenstvo 
povinné zverejniť domový poriadok na mieste obvyklom na 
oznamovanie informácií v dome.

Momentálne prebieha v našom bytovom dome písomné hla-
sovanie. Správca nám zaslal písomne vec o ktorej sa hlasuje, 
s hárkom chodia 2 zástupcovia vlastníkov. Na hárku vidieť ale 
osobné údaje iných vlastníkov. Hárok nie je vôbec zrozumiteľ-
ný a jasne formulovaný. V prípade písomného hlasovania je 
potrebné, aby obišli každého jedného vlastníka? Alebo to nie 
je potrebné? Ako sa rieši napr. to, keď je vlastník odcestovaný, 
alebo je napr. v karanténe. Za odpoveď ďakujem.
Obsah hlasovacej listiny upravuje § 14a ods. 4 zák. č. 182/1993 
Z. z. Zákon neustanovuje v súvislosti s ochranou osobných úda-
jov, aby bol pre každého vlastníka vyhotovený samostatný hla-
sovací hárok. Písomné hlasovanie je vždy vyhlásené na určitý 
dátum alebo na pár dní (napr. 13-15.2). Áno v tomto termíne, by 
mali overovatelia obísť všetkých vlastníkov, ktorý sa samozrejme 
zdržiavajú v bytovom dome v tomto termíne. Nepredpokladám, 
že overovatelia cestujú za niekym, kto je odcestovaný. Ak niekto 
byt neužíva alebo je odcestovaný v tomto termíne, tak proste 
nehlasuje – hlas je neplatný. S karanténou je to no v tejto dobe 
komplikované, je už len na konkrétnych ľuďoch či sa hlasovania 
zúčastnia alebo nie. 

Konkrétny spôsob písomného hlasovania a teda, či sa podpisy 
zbierajú po bytoch, alebo chodia vlastníci k správcovi, alebo je 
listina umiestnená niekde v spoločných priestoroch by mal byť 
upravený pre každý bytový dom v Zmluve o výkone správy ako 
spôsob obvyklý pre hlasovanie v danom bytovom dome. 

Tí dvaja zástupcovia vlastníkov, ktorí chodia s hlasovacou listi-
nou ako uvádzate, by mali byť vopred na schôdzi zvolení overo-
vatelia.

§ 14a ods. 4 Písomné hlasovanie sa uskutočňuje na hlasova-
cej listine alebo na viacerých listinách, ktoré obsahujú úplné 
znenie schvaľovaného návrhu, otázky označené poradovými 
číslami, termín hlasovania, meno a priezvisko vlastníka bytu 
alebo nebytového priestoru v dome, jeho súhlas alebo nesú-
hlas vyjadrený vlastnoručným podpisom s uvedením dátumu 
hlasovania. Podpis vlastníka bytu a nebytového priestoru v do-
me na hlasovacej listine potvrdia najmenej dvaja overovatelia 
prítomní pri podpise, ktorí boli zvolení na schôdzi vlastníkov; 
zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy môže ur-
čiť, kedy je potrebné úradné osvedčenie pravosti podpisov pri 
hlasovaní. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome 
nevyznačí svoj názor na hlasovacej listine, je hlas neplatný. Po 
vykonaní písomného hlasovania správca, predseda, rada ale-
bo zvolený zástupca aspoň jednej štvrtiny vlastníkov bytov a ne-
bytových priestorov v dome zistí výsledok hlasovania za účasti 
dvoch overovateľov.

§ 14a ods. 2 Termín, miesto a program schôdze vlastníkov 
alebo termín, miesto a otázky písomného hlasovania musia 
byť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome ozná-
mené najneskôr sedem dní vopred. Oznámenie o schôdzi 
vlastníkov alebo oznámenie o písomnom hlasovaní musí byť 
v listinnej podobe doručené každému vlastníkovi bytu ale-
bo nebytového priestoru v dome, ak zmluva o spoločenstve 
alebo zmluva o výkone správy neurčí iný spôsob doručenia. 
Oznámenie o schôdzi vlastníkov alebo písomnom hlasovaní 
musí byť doručené správcovi alebo predsedovi, ak sa ich roz-
hodovanie dotýka.
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Kedy sa stáva téma obnovy fasády zaujímavá pre vlastníkov 
alebo správcov bytových domov?
Laik to poznat nemusí a zájemce o zakázku nemusí mluvit prav-
du. Nabízíme vám několik základních orientačních bodů, podle 
kterých získáte přibližný přehled o tom, co vaše fasáda potře-
buje. K úvahám o stavu fasády asi nejčastěji přivede majitele 
domu poznámka některého návštěvníka, v případě družstva ná-
jemníků to pak bývá největší kverulant. Za běžných okolností se 
totiž obyvatelé domu stavem fasády nijak nezabývají. O fasádu 
se lidé začnou zajímat, až když je počmáraná graffi ti, když se 
výrazně změnil její vzhled, nebo barva, nebo když přestane být 
povrchově soudržná. 

Ako je to s potrebou renovácie alebo obnovy – podľa čoho sa 
posudzuje?
Častou chybou je, že lidé, kterým někdo zkritizuje vybledlé bar-
vy fasády, začínají přemýšlet o tom, že ji budou muset pořídit 
celou novou. Pokud přitom jsou jediným problémem domovní-

ho pláště zašlé, nebo vybledlé barvy, je to úplně typický případ 
pro renovaci, nebo revitalizaci. Na to se ovšem přijde až při od-
borném šetření na místě. Jenže některé fi rmy, ve snaze dostat 
zakázku na instalaci nové fasády, záměrně stav domovní obál-

AKO NAKLADAŤ SO SCHÁTRALOU FASÁDOU 
BYTOVÉHO DOMU?
V nasledujúcom článku vám predstavíme názory odborníka na už zrealizované fasádne systémy. Ing. Jan Hrdlička 
z českej spoločnosti Fasádní servis je skúsený muž s vyše dvadsaťročnou praxou, ktorú venoval problematike 
obnovených fasád bytových domov. Kus života a dlhoročné skúsenosti hovoria svoje, je škoda, že ho u nás na 
Slovensku v praxi neuvidíme, lebo sa venuje obnove BD len v Českej republike. Jeho názory však môžu iste pomôcť 
pri rozhodovacom procese mnohých vlastníkov, ako aj správcov na Slovensku.

Po kompletnej starostlivosti

S parním čištěním je možné s úspěchem očistit i 80 let starou fasádu 
s keramickým obkladem (Praha, Karlovo náměstí).

Necitlivě prováděné čištění může fasádu poškodit. Obyčejná „vapka“ je 
proto naprosto nevhodná. Požadujte šetrné horkovodní, nebo parní čištění.  
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ky dramatizují. Oni normálně lžou, protože počítají s tím, že to 
laik nepozná. Když nevíte, pozvěte si několik prováděcích fi rem 
nezávisle na sobě. Tak získáte reálnou představu o tom, jak to 
s vaší fasádou opravdu je. 

Na základě osobní prohlídky by vám navíc fi rmy měly být schop-
né předložit rozpočet, se kterým už se nebude muset hýbat, 
nebo jen zcela minimálně. Zvyšování ceny po získání zakázky je 
totiž u nesolidních fi rem běžné nejen u zakázek pro státní sprá-
vu, ale i u těch pro soukromé subjekty.

Čo môžu urobiť vlastníci alebo správcovia na ochranu fasády 
preventívne? 
Svoji fasádu byste měli, pokud se nestane nic mimořádného, 
prohlédnout jednou ročně. Všimnete si tak třeba násilných zá-
sahů, třeba proražení svrchní vrstvy, kudy může do zateplené 
fasády zatékat. Zároveň si tak všimnete řas a plísní, které se 
mohou objevit a rozrušovat povrch domovní obálky. Spolu s UV 
zářením to jsou hlavní příčiny zkrácení životnosti fasády, která 
se předpokládá v délce 25 let. Dalším důvodem pak bývá necit-
livě prováděné mytí povrchu. 

Ako je to s údržbou fasády bytového domu, ak jej navonik „nič 
nie je“?
V každém případě musí majitel domu počítat s tím, že fasáda by 
zhruba po deseti letech měla projít odbornou údržbou. Ta spo-
čívá především v odstranění prachu a umytí, čímž se odstraní 
prostředí, ve kterém se můžou dobře uchytit zárodky řas, nebo 
plísní. Druhou částí údržby by měla být impregnace, která pře-
devším zpevní povrch fasády. Což jej činí odolnější vůči degra-
daci a rozpadání. Díky tomu impregnace prodlužuje životnost 
domovní obálky.

Ve chvíli, kdy se objeví na domě zelené, nebo černé skvrny, zna-
mená to, že se na něm uchytily řasy, nebo plísně. Nejčastěji se 
to stává na té straně, která je zastíněná, nebo málo osluněná. 
V takovém případě není nač čekat a je nezbytné co nejdřív ob-
jednat návštěvu odborné fi rmy, kvůli šetrnému vyčištění. Dokud 
ale fasáda nevykazuje problémy se soudržností, není důvod pro 
její výměnu.

Za rozhovor pánovi Hrdličkovi ďakujeme a pri ďalších prácach 
želáme fi rme veľa úspechov!

Zpevňující impregnaci byste měli dopřát fasádě po 10 letech.

Zelené plochy dělají řasy, černé plísně. Oboje rozrušují a oslabují povrch 
fasády a ještě k tomu se z nich šíří do bytů různé alergeny.

1.   Elektronický samoodpočet vodomerov a aj PRVN v bytoch, o čom je potrebné informovať aj vlastníkov.
2.   Diaľkový odpočet, kedy odpočtár diaľkovo odčíta údaje z prístrojov spred budovy pomocou rádiového prístroja, zvyčajne raz 

ročne, alebo sa stiahnu zo zbernice dát, ktorá sa inštaluje v spoločných priestoroch budovy.
3.   Samoodpočtové hárky, ktoré správca alebo ním poverená osoba (zástupca vlastníkov bytov) vhodí do schránky každého vlast-

níka bytu. Samoodpočtový hárok následne vlastník vyplní a doručí (hodí do schránky, pošle poštou, odovzdá, a pod.) v stanove-
nom termíne správcovi (zástupcovi vlastníkov bytov).

4.   Fyzický odpočet v prípadoch, v ktorých nie je možné využiť predchádzajúce spôsoby vykonania odpočtu vodomerov a PRVN je 
nevyhnutné vykonať fyzický odpočet za dodržania všetkých hygienických zásad.

Týmto opatrením SOI nie sú dotknuté platné legislatívne požiadavky na správcov bytových domov, resp. spoločenstvá v oblas-
tiach, v ktorých Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva štátny dozor. 

Zdroj: https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost.soi

INFORMÁCIA O SPÔSOBOCH VYKONANIA ODPOČTU URČENÝCH 
MERADIEL TEPLEJ A STUDENEJ VODY (ĎALEJ VODOMEROV) 
A POMEROVÝCH ROZDEĽOVAČOV VYKUROVACÍCH NÁKLADOV 
UZNÁVANÝCH SLOVENSKOU OBCHODNOU INŠPEKCIOU
V súvislosti s množiacimi sa otázkami od správcov bytových domov, ktoré sa týkajú spôsobu vykonania odpočtu 
určených meradiel teplej a studenej vody (ďalej vodomerov) a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov 
(ďalej PRVN) v čase pandemickej situácie na prelome rokov 2020 a 2021 bude Slovenská obchodná inšpekcia pri 
kontrolách uznávať nasledovné spôsoby odčítania: 
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Výborné tepelnoizolačné a mechanické vlastnosti 
Zateplenie s vonkajším kontaktným tepelnoizolačným systé-
mom ETICS s použitím EPS predstavuje jeho výnimočné po-
užitie na zateplenie obvodových stien budov. Je to dané jeho 
štruktúrou tvorenou z uzavretých buniek guľatého tvaru s obsa-
hom vzduchu. Efektívne zateplenie možno dosiahnuť s použitím 
správnej hrúbky polystyrénu. Expandovaný polystyrén vyniká aj 

mechanickými vlastnosťami, ktoré vďaka fl exibilnému výrob-
nému procesu môžu uspokojiť náročné architektonické a kon-
štrukčné požiadavky. Hoci má nízku hmotnosť, poskytuje jeho 
štruktúra výhody vysokej pevnosti v tlaku, ktorá umožňuje pou-
žitie EPS aj na zateplenie základov, podláh či plochých striech. 
Výhodou je okamžitá pochôdznosť týchto konštrukcií. Expan-
dovaný polystyrén vyniká aj vysokou pevnosťou v ťahu, vďaka 
ktorej sú EPS dosky mimoriadne odolné proti 
silnému vetru. 

Nízka hmotnosť a jednoduchá aplikácia
Expandovaný polystyrén obsahuje 98 % 
vzduchu a patrí k ľahkým tepelnoizolačným 
materiálom. Nízka hmotnosť EPS znižuje 
jeho náklady na prepravu, manipuláciu a na-
pomáha k jeho jednoduchej aplikácii. Mate-
riál pritom minimálne zaťažuje nosnú kon-
štrukciu. Kladenie izolačných dosiek z EPS 
je rýchle a môže sa robiť za každého poča-
sia, pretože dosky sú odolné proti vlhkosti. 
Pri izoláciách fasád môže nízka hmotnosť 
polystyrénu zabrániť problémom spojených 
s nedostatočnou nosnou kapacitou mecha-
nických upevnení. Nižšia hmotnosť je neoce-
niteľná aj v prípade budov s takmer nulovou 
potrebou energie, v ktorých sa vyžaduje ma-
teriál s väčšou hrúbkou. 

Vysoký stupeň odolnosti proti vlhkosti
EPS sa vyznačuje vysokým stupňom odolnosti proti pohlcova-
niu vlhkosti. Táto vlastnosť je veľmi dôležitá pre jeho využitie, 
pretože k častým problémom súčasných budov patrí vlhkosť. Jej 
vplyvom dochádza k vzniku plesní, ktoré môžu narušiť integritu 
stavby a podpísať sa na nezdravom vnútornom prostredí. Nízka 
nasiakavosť EPS významne napomáha k udržaniu jeho tepel-
ných a mechanických vlastností. Vonkajšie zateplenie s pou-
žitím polystyrénu výrazne znižuje kondenzáciu vodnej pary vo 
vnútri konštrukcie. Rosný bod sa presunie z povrchu konštruk-
cie v interiéri do vnútra konštrukcie, a tým sa zvýši vnútorná po-
vrchová teplota obvodovej steny. Pri použití dostatočnej hrúbky 
polystyrénu sa zabráni zvýšeniu vlhkosti na obvodových stenách 
a následnému vzniku plesní.

Polystyrén je bezpečný a dá sa recyklovať
Zateplenie s použitím expandovaného polystyrénu je bezpečné. 
V súčasnosti sa v stavebníctve používajú EPS dosky výhradne 
v samozhášavej úprave, na jej zabezpečenie sa využíva moder-
ný ekologický spomaľovač horenia. Okrem toho je v súčasnosti 
vyrábaný expandovaný polystyrén veľmi dobre recyklovateľný. 
Recyklovaný polystyrén sa môže pridávať k primárnemu mate-
riálu pri výrobe EPS dosiek či ako drvina do betónu, tehál, ke-
ramiky. Efektívne recyklovať sa dá už aj polystyrén z demolácií, 
a to vďaka inovatívnej technológii PolyStyreneLoop. 

Viac informácií získate 
na www.epssr.sk

VYNIKAJÚCE VLASTNOSTI EXPANDOVANÉHO 
POLYSTYRÉNU HO PREDURČUJÚ K RÔZNORODÉMU 
VYUŽITIU NA STAVBE
Expandovaný polystyrén (EPS) má v stavebníctve už dlhé roky pevné miesto a široké možnosti uplatnenia. Tento 
materiál disponuje vlastnosťami, vďaka ktorým ho možno efektívne použiť na fasádach, strechách, podlahách či 
v základoch budov. Môže významne prispieť k vytváraniu zdravotne vhodného vnútorného prostredia z hľadiska 
teplotných a vlhkostných podmienok pri zlepšovaní energetickej hospodárnosti budov, a tým aj k znižovaniu emisií 
škodlivín dostávajúcich sa do ovzdušia.
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Prihlásiť  sa môžete 
na e-mailovej adrese: 
zsaun@zsaun.sk 
a voc@voc.sk 

Bližšie informácie:  
+421 905 541 119, 
+421 917 240 207

ktorý sa ktorý sa 
uskutoční  dňauskutoční  dňa

7. 4. 20217. 4. 2021
v čase od  9.00 – 15.00 hv čase od  9.00 – 15.00 h

Vás pozýva na 
prvý odborný on-line seminár, 

Semináre budú  on-line 
a budú sa uskutočňovať na rôzne témy, napríklad:  

» Aké sú nové trendy v poisťovaní bytových domov?
»  Na čo si má dávať pozor správca pri výmene stúpačiek?
»  Aké sú perspektívy bývania v bytových domoch?
»  Viete si vybrať správny zasklievací systém 

balkónu pre váš bytový dom? 
»  Legislatívne okienko – čo trápi správcov? 
»  Viete ako správne postupovať pri 

dražbách? 
»  Nepodceňujete protipožiarne 

opatrenia v bytových domoch? 
...a iné 
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Možno ste si práve teraz povedali: „A dosť! Musí existovať nejaké 
riešenie, aby sa cesta domov stala príjemnou. Čo tak výťah!“ Len-
že vám došlo, že odborníkom na výťahy sa nestanete cez noc. Ku 
všetkému vám všetci sľubujú kde-čo a nakoniec zistíte, že ste sa 
zaradili so svojim výťahom do množstva okolitých komaxitovaných 
konzerv (komaxit = práškový náter). V takomto výťahu si povzná-
šajúci pocit z jazdy neviete vonkoncom predstaviť, aj keď sa tiež 
dostanete tam, kde ste chceli. 

Pokúsime sa vám trocha pomôcť, aby ste sa trocha zorientovali 
a poradíme vám:

1.  Kde do vášho domu výťah umiestniť
2.  Aké sú na trhu druhy výťahov
3.  Ako sú na tom české a slovenské fi rmy
4.  Aký design výťahu si môžete vybrať
5.  Povieme si o skladaných výťahoch
6.  O nadnárodných fi rmách
7.  Trocha o číslach a energetickej úspore
8.  Príbeh realizácie výťahu v bytovom dome v Karvinej

1. Kde do vášho domu výťah umiestniť
Vnútorný výťah do voľného priestoru v dome 
Tak teda: Bývate v bytovom dome, ktorý má odhadom 4 poschodia 
a do ktorého (behom reálneho socializmu, kedy váš dom stavali) 
nenainštalovali výťah. Tu sa nám ponúkajú dve možnosti – v do-
me je voľný schodišťový priestor (máva rozmery asi 1250 mm x 
2200 mm) alebo je v dome voľná šachta (máva rozmery asi 1100 
mm x 2000 mm). V oboch prípadoch ste vyhrali a ponúkame vám 
tieto riešenia:

výťah lanový elektrický s bočnou mini strojovňou, plus 
oceľová presklená konštrukcia výťahovej šachty pre situ-
áciu, keď je voľný schodiskový priestor
lanový výťah bez strojovni (hlava šachty toto riešenie väč-
šinou nedovoľuje, máva len okolo 2,6 m)

výťah hydraulický so strojovňou pod schodmi, alebo za 
šachtou 
mini výťah 

Vonkajší výťah umiestnený zvonka k budove
Pokiaľ nemáte vo svojom bytovom dome schodiskový alebo iný 
priestor, riešením je umiestniť výťah zvonka k budove. Je to síce 
nákladnejšie riešenie, výhodou však je, že si môžete vybrať výťah 
presne podľa svojich predstáv, pretože nie ste limitovaní priesto-
rom. Pokiaľ si výťah umiestnite do oceľovej presklenej šachty, zís-
kate architektonický prvok s výhľadom do okolia. Ponúkame vám 
tieto riešenia:

Lanový výťah bez strojovni (so strojom v hlave šachty) 
v oceľovej, alebo murovanej šachte.
Mini výťah, ak máte rodinný dom, penzión alebo napr. 
ordináciu, a to s 2 alebo 3 poschodiami v oceľovej alebo 
v murovanej šachte.

V následnom bode rozoberieme jednotlivé druhy, ich prednosti 
a nevýhody.

2. Aké sú na trhu druhy výťahov
Lanové výťahy so strojovňou nad šachtou 
Pokiaľ bývate v bytovom dome, ktorý má veľa poschodí a má 
vyššie nároky na prevádzku, tak lanový výťah so strojovňou nad 
šachtou je pre vás najvhodnejší. Jedná sa o energeticky úsporný 
výťah s tichým a odladeným chodom, vďaka umiestneniu stroja 
v samostatnej strojovni. Umiestenie je možné do zrkadla schodis-
ka alebo do výťahovej šachty.

nosnosti od 320 do 2000 kg
rokmi preverená technológia, oceľové laná vydržia až 2x 
dlhšie ako poplastované laná či pásy
tento výťah je klasikou a je najlepším riešením pre bytové 
domy od 5 staníc a viac

TIEŽ MÁTE DOM BEZ VÝŤAHU?

Určite sa to stalo aj vám. A je jedno koľko máte rokov. Jednoducho ste si troška ublížili – zakopli, alebo máte 
viacej detí, alebo pribudol dajaký ten rok a cesta domov (ak nebývate na prízemí) sa stala malou krížovou cestou, 
a to nehovoríme o psíkoch alebo o sťahovaní. 

Hydraulický výťah v zrkadle schodiska LC HydroSpace, spoločnosti LiftComponents s.r.o.
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Lanové výťahy s bočnou mini strojovňou 
Riešenie vyvinuté hlavne pre domy bez výťahu. Je navrhnutý špe-
ciálne pre veľmi úzke výťahové šachty. Jedná sa o energeticky 
úsporný výťah s tichým a odladeným chodom, vďaka umiestneniu 
stroja v samostatnej strojovni. Umiestenie je možné do zrkadla 
schodiska alebo do výťahovej šachty.

nosnosti od 320 do 650 kg
ostatné je rovnaké ako u lanových výťahov
jedná sa o najlepšie riešenie pre domy bez výťahu

Lanové výťahy bez strojovni
Pokiaľ bývate v bytovom dome, máte administratívnu budovu, ale 
bývate v pamiatkovo chránenej budove, kde je priestor pre výťah 
obmedzený alebo bez akéhokoľvek priestoru, riešením je lanový 
výťah bez strojovne. Jedná sa o priestorovo veľmi úsporný výťah 
so strojom umiestneným priamo v šachte. Je tiež ideálnym rieše-
ním ako prístavba zvonka k budove

nosnosti od 320 do 2000 kg
hlava len 2700 mm, priehlbeň od 500 mm
energeticky jedno z najúspornejších riešení
nedá sa použiť pre domy bez výťahu s hlavou šachty okolo 
2,5 m 

Hydraulické výťahy
Pokiaľ bývate v bytovom dome do 4 poschodí a chceli by ste pros-
tý, tichý výťah, ktorý má nižšie vstupné náklady a dlhú životnosť, 
hydraulický výťah bude Vaša jasná voľba. Jedná sa o veľmi jedno-
duchý výťah s jednoduchou údržbou pre nízke budovy do 6 staníc, 
bytové domy, penzióny, hotely a modernizácie. Umiestenie je mož-
né do zrkadla schodiska alebo do výťahovej šachty.

nosnosti od 320 do 1600 kg 
výhodou je jeho jednoduchosť spolu s priaznivou cenou
nevýhodou je vyššia spotreba elektrickej energie (o tom 
si povieme neskôr) a tiež nižšia rýchlosť 0,5 m/s, a tým aj 
menšia dopravná kapacita

Hydraulické (elektrické) plošiny do rodinných domov, 
fi remných sídel, či ordinácií
Ak chcete pri výbere výťahu ušetriť a máte rodinný dom, penzi-
ón či iný dom do 2 až 3 poschodí, vyberte si malú hydraulickou 
plošinu, ktorá je veľmi úsporná – keď je plošina v prevádzke má 

spotrebu skoro ako vaša žehlička (2,2 kW), prevádzka plošiny vás 
potom stojí iba asi 1200 Kč/rok. Umiestnenie do výťahovej šach-
ty, alebo ako prístavba zvonka k domu.

nosnosti od 250 do 500 kg
hlavnou výhodou je veľmi priaznivá cena
plošinu na prvý pohľad od výťahu nerozoznáte
nevýhodou je nízka rýchlosť 0,15 m/s a tým aj malá do-
pravná kapacita

Jednoduché odporúčanie je:
Pre bytové či iné domy okolo 4 a viacej staníc zvoľte lanový 
výťah s bočnou mini strojovňou, alebo výťah bez strojovni
Pre bytové domy do 4 staníc s malou prevádzkou a s ob-
medzeným rozpočtom zvoľte výťah hydraulický
Pre rodinné domy, penzióny či ordinácie do 3 staníc s ma-
lou prevádzkou stačí hydraulická (elektrická) plošina

3. Ako sú na tom české a slovenské fi rmy
V Českej republike a na Slovensku existuje veľa výťahových fi -
riem. Avšak len málo z nich sú skutočnými výrobcami, ktorí vý-
ťahy skutočne vyrábajú. Pri výbere fi rmy sa pozerajte na to, či je 
fi rma skutočne výrobcom alebo výťahy nakupuje ako celok od inej 
osvedčenej fi rmy. Poprípade odkiaľ presne výťahy má. Zaujímajte 
sa o záruku, životnosť a dostupnosť náhradných dielov.

Lanový výťah bez strojovni LC maxi – prístavba zvonka budovy obecného úradu Kozlovice (zdroj: LiftComponents s.r.o.)

Lanový výťah bez strojovni LC maxi v Základnej škole Polička 
(LiftComponents s.r.o.)
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Existujú výrobné fi rmy, ktoré vám výťah vyrobia, namontu-
jú a servisujú. 
Existujú výrobné fi rmy, ktoré výťahy vyrábajú a vyvíjajú. Ich 
montovanie a servis vykonáva servisná fi rma vo vašom 
okolí, ktorá je vám najbližšie (vhodné z hľadiska dostup-
nosti servisu)
Sú fi rmy, ktoré výťahy skladajú od rôznych výrobcov kom-
ponentov, a to priamo na mieste inštalácie (tzn. že až 
u vás zisťujú, či sú diely vzájomne kompatibilné) a na tie 
pozor!
Nakoniec tu máme niektorých malých výrobcov, ktorí tvr-
dia, že ich zastaralé technológie vyrobia kvalitný výťah. 
Nevyrobia! Skôr či neskôr sa to prejaví na poruchovosti 
a životnosti výťahu.

Problémom malých výrobcov je, že sú jediní, ktorí sú schopní sku-
točne daný výťah servisovať a pokiaľ nie ste so servisom spokojní, 
aj tak nemáte na výber.

Jednoduché odporúčanie je:
Pokiaľ fi rma tvrdí že je výrobcom, navštívte ju. Dobrý výrobca vám 
rád ukáže svoju fi rmu, výrobu a fi remný showroom. Pokiaľ je to 
malá, či stredná servisná fi rma, ktorá výťahy nakupuje priamo od 
výrobcu – tak platí to isté. Zájdite sa na niektoré ich realizácie 
pozrieť a overte si či je fi rma autorizovaným výrobcom. Radšej sa 
skladaným výťahom vyhnite!

4. Aký design výťahu si môžete vybrať
Ako sme sa už v úvode zmienili, často vyzerajú výťahy nachádzajú-
ce sa vo vašom okolí ako komaxitové konzervy (komaxit = práško-
vý náter). Síce vás prepravia na určené miesto, ale veľký pôžitok 
z jazdy vám neposkytnú. 

Lenže... nemusí to takto byť. Ono sa to možno nezdá, ale pri pre-
počte, keď váš výťah v 4-podlažnom dome ujde ročne asi 50 000 
jázd za rok. Keď má 8 poschodí ujde asi 100 000 jázd za rok, a to 
je asi 280 jázd denne. To znamená, že pri priemernej jazde ktorá 
bude trvať asi 20 s, je výťah v prevádzke 1,5 h denne... u 4 staníc 
je to asi 45 minút denne.

Ročne v ňom teda niekto strávi 11,5 dňa u 4 staníc, 23 dní u 8 
staníc, a to už si myslím stojí za to vybrať si taký dizajn, v ktorom 
sa budete cítiť dobre. Nakoniec len dodám, pokiaľ sa nepresťahu-
jete, tak toto sa bude opakovať ďalších priemerne 15 rokov.

Naše odoporúčanie je – dobre vyberajte a nešetrite, okamžite vy-

raďte všetky nátery a komaxity ktoré sú už viac ako prežitok z re-
volučnej doby. Obklopte sa krásou, ktorú si zaslúžite.

Čo vám ponúkame:
Pokiaľ chcete ušetriť, výťahom zas tak často nejazdíte a na 
dizajne vám tak veľmi nezáleží: 

Povrchy steny kabíny – PLALAM a iné podobné povrchy (pozinko-
vaný plech + PVC fi lm + ochranný fi lm)

Zlatý stred, pokiaľ sa chcete cítiť dobre:
Povrch stien kabíny dvojvrstevný, fi nálna vrstva napr. POLYREY 
(Fr.) (vysoko tlakový laminát s veľkou variabilitou a odolnosťou) 
– odolnosť voči opotrebovaniu, odolnosť voči prerazeniu, vysoká 
odolnosť voči teplote (do 180 st. C), vysoká odolnosť voči prieniku 
vody. Viac ako 200 farebných odtieňov.

Niečo, čo bude stále krásne – sklo a sklenený dizajn:
Sklenený dizajn je naozaj riešenie na dlho, je nadčasový a  vždy 
elegantný, toto vám bude okolie skutočne závidieť. Jedná sa 
o technológiu, kde sa medzi dve sklenené tabule vloží vami vybra-
ný motív či fotka. Môžete sa tak v kabíne výťahu dívať na les, pláž 
či na iný motív, ktorý je vám blízky. 

Sklenený design– na ľavej stene je medzi sklami fotografi a ženy 
na pláži, na zadnej stene sú medzi sklami vložené klasy obilia

Nakoniec by to mohlo vyzerať takto:
Vyhotovenie kabíny – steny kabíny 
sú dvojvrstevné, skladajú sa z po-
zinkovaného plechu, ktorý je oblo-
žený vysokotlakovým, veľmi odol-
ným tvrdeným laminátom Polyrey 
(alebo podobný materiál od iného 
výrobcu). A dobrý výrobca vám na-
vrhne aj odporúčané farebné kom-
binácie, pozrite sa na ne:

Čo sa týka vybavenia a ovládania výťahov
Štandard by mal vyzerať asi takto: antivandalné tlačidlá v nere-
zovom paneli, k tomu nejaké dizajnové zrkadlo, kvalitné madlo, 
podhľadové osvetlenie, a pokiaľ je v dome viac starších ľudí od-
porúčame sedačku a tiež hlásič poschodí. Celé vybavenie vidíte 
na obrázku. A toto je aj naše odporúčanie.

Ak ste hi-tech pozitívny – ovládajte svoj výťah cez Touch displej, 
ktorý dokáže prehrať akékoľvek video. Môžete sa tak vo výťahu 
dívať na trailer k novému fi lmu alebo na zábavné videa. Tento 

Hydraulická plošina LC mini v horskom hoteli na Čeladná, 
zdroj: LiftComponents s.r.o.

Sklenený design– na ľavej stene je medzi sklami fotografi a ženy na pláži, 
na zadnej stene sú medzi sklami vložené klasy obilia
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displej tiež zobrazuje správy, 
a tak si môžete behom jazdy 
prečítať aktuálne správy dňa.   

To najnovšie a v našej dobe 
covidovej najbezpečnejšie 
a hygienické, je bezdotykové 
ovládanie alebo ovládanie 
gestami.

5. Povieme si 
o skladaných výťahoch
Toto by sme mali napísať s vý-
kričníkom ako upozornenie. 
„Pozor na skladané výťahy!“, 
ktoré sú spravidla osadené 

lacnými komponentmi z pochybných destinácií, čo sa skôr alebo 
neskôr prejaví na ich životnosti a poruchovosti výťahu. Naviac, ná-
hradné diely sú takmer nedostupné! Často patria k najlacnejším, 
ale nemusí to byť pravda. 

Poznáte ich podľa toho, že majú u nás veľmi málo referencií, ale 
za to majú krásne zahraničné katalógy. Vzhľadom k tomu, že nie 
sú dodávané ako kompletné sety, skúšobnou vežou sa stáva Váš 
bytový dom. Na ňom sa až testuje či budú dodané komponenty 
vzájomne kompatibilné alebo nie.

A ešte jedna poznámka – servisná sieť. Pre skladané výťahy od 
malých výrobcov existuje len jediná servisná fi rma, ktorá by mala 
dodanému výťahu rozumieť – a to je tá, čo výťah inštalovala. Po-
tom už si nemôžete vyberať. Všetci ostatní sú pri servise v kon-
coch, servisujú zariadenie kým ide, a potom to vzdajú. A to už je 
väčšinou po záruke.

Naše odporúčanie je – vyhýbajte sa skladaným výťahom 

6. O nadnárodných fi rmách
Čo sa týka našej starej Európy, tak zhruba polovicu výťahového 
trhu ovládajú 4 nadnárodné koncerny. Ich katalógy pripravujú 
najlepší marketéri. Vyzdvihujú nejakú zázračnú technológiu, ktorú 
musíte vo vašom výťahu mať. Ostatné sú, podľa nich, zastaralé. 
A v tom je hlavný problém. Táto špeciálna technológia vôbec nie 
je zázračná, len fi rma má na ňu patent (užitný alebo priemyslový 
vzor), čo samo o sebe nič neznamená do doby, keď ju budete po-
trebovať vymeniť. Pri výmene rátajte s tým, že si za ňu zaúčtujú 
takú cenu, že sa ešte po rokoch budete čudovať. Nie je to pravid-

lom, ale je to veľmi časté, že sa výmena odohráva vždy po záruke. 
Náhrada za iný podobný diel je nemožná.

Ich výťahy nie sú zlé, to by sme si nedovolili tvrdiť – ale hlavným 
záujmom týchto fi riem je mať vás zaviazaných v ich servisnej 
zmluve, a to najradšej hneď na 10 rokov dopredu. Potom s tým 
už nemôžete nič urobiť.

Naše odporúčanie je – pokiaľ je dom váš, zvážte túto skutočnosť. 
Špeciálne nosné prostriedky, patentované technológie atď. majú 
aj špeciálnu cenu náhradných dielov. Pokiaľ dom prenajímate, 
kľudne si ich zvoľte, získate tak istotu že fi rma bude existovať aj 
za niekoľko rokov. Vyššie náklady vám zaplatia nájomcovia.

7. Trocha o číslach a energetickej úspore 
Energetická účinnosť výťahu je jednou z najdôležitejších oblastí 
ochrany životného prostredia a vašej peňaženky. Neplaťte za pre-
vádzku výťahu viac ako musíte. Vďaka úspornému riadeniu výťa-
hu, ktorého spotreba naprázdno je často väčšia ako spotreba pri 
jazde výťahu. 

Pre názornosť: výťahy v obytných domoch dosahujú podľa našich 
skúseností asi 100 až 120 000 jázd ročne, čo je asi 8 500 jázd 
mesačne a 300 jázd denne. Jednoduchou matematikou dôjdeme 
k tomu, že výťah denne ide asi 2 hodiny a stojí celých 22 hodín! 
(Pokiaľ bude výťah týchto 22 hodín v úspornom režime, ušetríte 
tým nemalé peniaze.)

Poďme sa spolu pozrieť, o akých číslach spotreby sa vlastne 
rozprávame. Pre názornosť výťah lanový elektrický s frekvenčne 
riadeným pohonom (iné by už hádam nemal nikto ani ponúkať) 
o nosnosti 400 kg, pre 5 osôb a na 5 poschodí, ročne ujde asi 
50 000 jázd a spotrebuje 735 kWh. Prepočítané na peniaze, pri 
cene 5 Kč/kWh je cena za elektrickú energiu za rok cca 3 700 
Kč. Pokiaľ máte úsporné riadenie výťahu (stand-by režim = len 
50 W). Pokiaľ by táto spotreba naprázdno bola ale 100 W, je to 
1170 kWh a 5 900 Kč za energiu za rok.

Preto s úsporným riadením výťahu:
Ušetríte za prevádzku výťahu, lebo jeho nepremávajúca 
spotreba je často vyššia ako pri chode.
Výťah sa pri nečinnosti sám behom chvíľky uvedie do reži-
mu spánku (tzv. stand-by režim)
V režime spánku sa automaticky vypnú všetky spotrebiče 
– podsvietenie tlačidiel a panelu v kabíne, displeje v ka-
bíne aj displeje v staniciach. Do úsporného režimu sa tiež 
uvedie rozvádzač výťahu s meničom a operátor dverí. 
Po stisnutí ľubovoľného tlačidla je výťah okamžite pripra-
vený k plnej prevádzke

Zopár slov o rekuperácii elektrickej energie, čo znamená návrat 
energie naspäť do siete pri brzdení. Toto riešenie niektorí výrob-
covia ponúkajú. Náš názor je na to, povedzme, veľmi zdržanlivý 
a hneď vám povieme prečo. Uvedený výťah o nosnosti 400 kg a 5 
staniciach má ročný nájazd cca 50 000 jázd, t. j. 140 jázd denne, 
a to znamená, že je 45 minút denne v prevádzke (pri 8 staniciach 
bude v prevádzke 1,5 h). Rekuperácia znamená, že asi z polovice 
tohto času budete vracať energiu naspäť do siete. Prečo z polovi-
ce? (Pretože, keď je výťah plný a posúva sa hore, žiadna rekuperá-
cia nie je možná, energia sa spotrebúva. Rekuperuje sa len vtedy, 
keď sa pohybuje hore prázdna kabína, alebo plná dole (čo je cca 
20 až 40 minút denne).

Toto nám nedáva žiadny väčší zmysel šetriť len pol hodiny alebo 
maximálne 40 minút denne. Oveľa viac sa dá ušetriť, keď použí-

Vybavenie kabíny výťahu – zrkadlo, 
sedačka, madlo a kabínový privolávač 

v antivandalnom vyhotovení. 
Zdroj: LiftComponents s.r.o.

Dotykový touch displej v kabíne, 
ktorý prehraje akékoľvek video, 

zobrazuje správy a čas. 
Zdroj: LiftComponents

Ovládanie gestami. Pohybom ruky 
hore, alebo dole, si privoláte výťah, 

ktorý ide vo smere pohybu vašej ruky. 
Zdroj: LiftComponents
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vate úsporné komponenty. Tieto vám znížia stand-by spotrebu na 
minimum. Totiž, keď výťah stojí, spotrebujete často viacej energie 
ako tú, ktorú potrebujete pre jazdu. Rekuperácia má zmysel len 
pre veľké zdvihy a veľké výťahy.

Čo by nemalo dobrému výťahu chýbať?
Určite sa zhodneme na tom, že pokiaľ investujete svoje 
peniaze, čas a energiu do realizácie výťahu, tak by mal slúžiť a na-
pĺňať očakávania a predstavy, ktoré ste do neho vložili.

Čo by sme teda mali od výťahu chcieť? Čo by nemalo 
dobrému výťahu chýbať? 
Predovšetkým spoľahlivosť a servis. Môžete mať neskutočne krás-
ny výrobok, ale pokiaľ bude neustále poruchový a nebude fungo-
vať ako sa patrí, nebudete spokojní. Častým javom skladaných 
výťahov je vzájomná nekompatibilita a pri akomkoľvek servisnom 
zásahu vznikajú dohady o tom, kto za čo nesie zodpovednosť. Vy-
hýbajte sa týmto riešeniam, pretože váš výťah má byť spoľahlivý 
a s ľahko dostupným servisom od autorizovaného partnera. Váš 
dodávateľ výťahu by teda mal byť autorizovaný a mal by mať za-
školených pracovníkov na servis.

Elegantný design celého výťahu (čo poteší oko ženy a kvalitou 
zaujme muža). Výťah by mal byť vyrobený z kvalitných materiá-
lov, mal by mať moderný design a starostlivo vypracované všetky 
detaily. Uvedomte si, že jeho atmosféra vás bude sprevádzať po 
niekoľko rokov pri ceste z vášho bytu do práce, za zábavou, špor-
tom alebo na nákupy, … a naopak vás po náročnom dni odvezie 
v príjemnom prostredí bezpečne domov. Preto je kvalitný design 
to, čo by nemalo dobrému výťahu chýbať. 

Úsporná prevádzka a energetická účinnosť je veľmi diskutovanou 
kapitolou a v posledných rokoch preferovanou vlastnosťou výťa-
hu. Vyberajte preto len energeticky úsporné výťahy. 

Jasná politika ceny náhradných dielov a odborný prístup pri servi-
se výťahu sú jedny z najhlavnejších kritérií na servisnú organizá-
ciu. Vyžadujte otvorené systémy riadenia, kde je možné aby výťah 
servisovalo viacej fi riem a nielen tá, čo výťah dodala. Uzatvorené 
systémy veľkých fi riem sú spravidla lacné pri nákupe, ale drahé 
pri servise.

Požadujte výťah s diaľkovým monitoringom – Sledujte svoj výťah 
kedykoľvek a odkiaľkoľvek cez chytrý telefón alebo počítač. Privo-
lajte si výťah z kancelárie, bytu, keď odchádzate. Výťah servisnej 
organizácie sám oznámi, kedy potrebuje servis a to často oveľa 
skôr, ako problém zistia užívatelia. Toto nie je sci-fi , ale v dnešnej 
dobe štandard kvalitných výrobcov a dodávateľov.

Príbeh realizácie výťahu v bytovom dome v Karvinej
Pani Iveta je predsedníčkou SVJ jedného štvorpodlažného domu 
v centre Karvinej, v ktorom zároveň sama býva. Do tohto domu, 
ktorý bol posta-
vený v dobe reál-
neho socializmu, 
nebolo povolené 
inštalovať výťah.
Prvá vlna revita-
lizácie domu pre-
behla pred nie-
koľkými rokmi, 
dom je zateplený 
a má vymenené 
okná. V dome 
býva prevažne 

staršia generácia, a preto sa majitelia bytov rozhodli navrhnúť 
v druhej etape revitalizácie domu výstavbu výťahu. Návrh podpo-
rili aj ostatní členovia, okrem obyvateľov najnižšieho poschodia. 
Na schôdzi SVJ bola nakoniec schválená jeho výstavba. 

Obyvatelia mali veľké šťastie, pretože v dome vedľa schodiska, 
bola nevyužitá komunikačná šachta. Mala dostatočné rozmery 
asi 1050 mm x 1 700 mm, a tak bolo umiestnenie výťahu jasné. 

Nikto z obyvateľov domu však výťahom nerozumel, preto spoločne 
oslovili niekoľko výťahových fi riem v okolí. Všetky fi rmy sa k nim 
prišli pozrieť, zamerať šachtu a odporučiť vhodný typ výťahu. Po-
tom dostali niekoľko ponúk.

Pani Iveta, ako predsedníčka SVJ, sa 
spolu s niektorými obyvateľmi rozhod-
la navštíviť troch vybraných kandidá-
tov na realizáciu. Po návšteve fi riem 
zistila aké veľké rozdiely medzi fi rma-
mi v skutočnosti sú, aj keď sa ich po-
nuky veľmi podobali. Najlepšia z nich 
im ukázala fi remný showroom, ne-
chala ich nazrieť do výroby a ponúkla 
zoznam podobných realizácií v okolí. 
Ten najhorší ich do svojej fi rmy vôbec 
nevzal, len ich zaviezol ukázať im nie-
koľko realizácií do vedľajšieho mesta.
Rozhodujúce kritérium bolo: kvalitný 

český výrobok, dostupný servis, pekný dizajn, energetická úspora 
a priaznivá cena. Rozhodnutie bolo napokon úplne jednoduché.

Vybrali si lanový výťah LC DoubleSpa-
ce (s nosnosťou 375 kg) s mini boč-
nou strojovňou, vyvinutý priamo pre 
domy bez výťahu. Rozhodli sa nešetriť 
na kvalite ani dizajne a zvolili si kva-
litnú a elegantnú kabínu, vyrobenú 
z obojstranne pozinkovaného plechu 
obloženého vysokotlakovým laminá-
tom Polyrey. Zadná stena kabíny je 
v čiernom dizajne a bočné steny sú 

v bielom dizajne. Celko-
vo trvala výstavba lano-
vého výťahu LC Double-
Space 6 týždňov.

Paní Iveta o výťahu 
hovorí: „Z výťahov sú 

všetci nadšení. Hlavne starší obyvatelia domu, ktorým sa výraz-
ne zjednodušila cesta domov. S termínom, rýchlosťou montáže 
a odvedenou prácou sme boli spokojní. Výťahy nám slúžia bez 
problémov od roku 2018, čo svedčí o ich kvalite. Pôžitok z jazdy 
je skvelý.

Na záver by som chcela poďakovať za spoluprácu spoločnos-
tiam Lift Components s.r.o. a Výtahy Silesia s.r.o. za profesionál-
nu spoluprácu a dobrý priebeh realizácie v bytovom dome v Kar-
viné-Mizerov, ul. Majakovského.“ 

www.liftcomponents.sk
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Porota už má k dispozícií prvé projekty, 

stále je však čas na prihlásenie ďalších 

prác, a to v tomto roku dokonca až 

do 19. apríla. Vyhlasovatelia súťaže 

posunuli termín z dôvodu pretrvávajúcej 

pandémie, a tým meškania 

odovzdávacích a kolaudačných 

protokolov. 

Zároveň už bol ofi ciálne zrušený 

veľtrh  CONECO, ktorý bol exkluzívnym 

priestorom pre odovzdanie ocenení. 

Tie v tomto roku odovzdáme, tak ako 

v roku 2020, priamo v priestoroch 

ocenených bytových domov.

Prihláste sa do súťaže 

až do 19. apríla 2021

PODROBNOSTI O PODMIENKACH 
SÚŤAŽE NÁJDETE NA:

www.obnova-domov.sk 

www.pss.sk 

www.tzbportal.sk
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Pre tých, ktorí nie sú v obraze, prinášame časť tejto tlačovej 
správy: 
Európsky Plán obnovy prinesie Slovensku dodatočné investície 
za takmer 6 miliárd eur do zelenej ekonomiky, zdravotníctva, 
vzdelávania, vedy a výskumu, ako aj verejnej správy a digitali-
zácie. Slovensko z Plánu obnovy získa na zlepšenie životného 
prostredia a zdravia ľudí jednu miliardu eur. Prioritami Minis-
terstva životného prostredia SR sú: zelená obnova rodinných 
domov, adaptácia na zmenu klímy a dekarbonizácia priemyslu. 
Informoval o tom minister životného prostredia Ján Budaj. 

Najväčšia časť z miliardového balíka, až 500 mil. eur, pôjde 
do komplexnej obnovy rodinných domov. Ministerstvo životné-
ho prostredia (MŽP) pripravilo projekt s názvom „Zelené domy“, 
ktorého ambíciou je podporiť 40-tisíc projektov obnovy rodin-
ných domov. Zelená obnova bude zahŕňať celý komplex opat-
rení. Od výmeny okien cez zateplenie, zachytávanie dažďovej 
vody, až po kúrenie a výmenník na ohrev teplej vody. „Pôjde 
o unikátny projekt v porevolučnej histórii Slovenska, ktorý nere-
alizovala žiadna iná predchádzajúca vláda,“ zdôraznil minister 
životného prostredia Ján Budaj. Projekt, ktorého cieľom je znížiť 
energetickú náročnosť domov o 30 %, bude spravovať Sloven-
ská agentúra životného prostredia. Na rekonštrukciu domov 
prispeje štát polovicou oprávnených nákladov projektu, pričom 
sa žiadateľom budú núkať aj iné formy fi nancovania. Všetky 
informácie, vrátane povinných náležitostí podávaných žiadostí 
a termínov, budú zverejnené po defi nitívnom schválení Plánu 
obnovy vládou SR. 

Áno. Uvedomujeme si, že od tohto roku platia snáď najprísnejšie 
pravidlá pre ochranu budov a energetickú náročnosť. Chápeme 

aj skutočnosť, že množstvo rodinných domov nespĺňa a ani vy-
soké požiadavky EÚ spĺňať nebude. Otázka je, či práve rodinné 
domy sú tou správnou cieľovou skupinou obzvlášť v kontexte, 
keď sa predpokladá, že štát preplatí 50 % z celkových nákladov 
za rekonštrukciu, pričom horná hranica poskytovanej čiastky 
má byť 10 000 €. V súčasných cenových reláciách je otázne 
koľko rodinných domov je ochotných investovať do zlepšenia 
ekologického stavu, ktorý požaduje Európska únia. Vyčlenený 
balík bude majiteľom rodinných domov prerozdeľovaný v rámci 
projektu „Zelené domy“. Jeho cieľom je zníženie energetickej 
náročnosti týchto stavieb, ktorá by po ukončení projektu mala 
poklesnúť až o 30 %. Nebudeme kritizovať túto víziu, ale opýtam 
sa: nezabudlo sa na bytové domy?

Ak by sme sa pozreli optikou Európskej únie na súčasný stav 
bytových domov na Slovensku zistíme, že skoro všetky BD u nás 
prekračujú odporúčané hodnoty odhadom 5 a viacnásobne! 
Česť niektorým novostavbám, ale čo s existujúcim bytovým fon-
dom? Ako bude riešený? Ešte aj tie bytové domy, ktoré chceli 
tepelné čerpadlá alebo iné riešenia OZE boli zabrzdené lobbin-
gom výrobcov tepla, keď sa centrálny zásobovateľ tepla stal 
účastníkom stavebného konania a jeho zamietavé stanovisko 
zapríčinilo zastavenie dobrej vôle vlastníkov prispieť k ekologic-
kým riešeniam. 

Ak sa vyčlenili fi nančné prostriedky pre rodinné domy, pýtam sa, 
prečo neriešime dotácie na obnovu aj pre bytové domy? Nielen 
zrušením nanucovaného CZT, ktoré nie je konkurencie schop-
né cenám za teplo v bytových domoch, ktoré si zriadili vlastné 
zdroje tepla, ale aj inými dotáciami, ktoré by prispeli k ekologic-
kým riešeniam – využitiu dažďovej vody, vybudovaniu riešení na 

GLOSA: NA BYTOVÉ DOMY SA ZABUDLO...
Zaujala ma tlačová správa zo dňa 9.3.2021, zverejnená na stránke Ministerstva životného prostredia SR. Týka sa 
informácií ohľadne komplexnej obnovy rodinných domov. 
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výrobu teplej vody napríklad solárnymi kolektormi na strechách 
panelákov a pod. 

Kto, kedy a za čo bude ďalej obnovovať bytové domy? Keď sme 
už u tejto otázky, nedá mi, aby som sa nedotkol citlivej témy, 
o ktorej sa mlčí: Rôzne štúdie hovoria o rôznej dĺžke – životnosti 
bytových domov. Zhruba sa hovorí o trvaní 100 rokov, na ktoré 
bola naplánovaná životnosť bytových domov podľa tej ktorej pro-
jektovej dokumentácie v závislosti od rokov výstavby BD a typu 
stavebnej sústavy. V posledných rokoch sa boom obnovy pokú-
sil predlžiť životnosť o cca 25 rokov (v priemere). Je to dĺžka, 
počas ktorej splatia vlastníci úver za obnovu.

Nechcem vstupovať do svedomia realizačných fi riem, ktoré po-
zerajú na obnovu samozrejme optikou fi nancií a čísel. Ale zasta-
vil by som sa nad samotnými vlastníkmi, ktorí hľadajú lacné rie-
šenia, šetria pri obnove svojich bytových domov na stavebnom 
dozore a v podstate nik nedohliada na to, či obnova prebieha 
tak, ako by mala. Nik nesleduje ošetrenie nosných konštrukcií 
– každý sa teší výslednému efektu: peknej novej farebnej fasá-
de, ktorá bude aspoň na pár rokov tešiť oko vlastníka a ochu-
dobňovať dobrých pár rokov jeho peňaženku. 

Obnovili sme lacno, šetrili sme na kvalite materiálu, výsledkom 
je, že za pár rokov musíme riešiť plesne a machy na našich fa-
sádach, ktoré sa špinia a čuduj sa svete, treba ich čistiť a ošet-
rovať...

Všetkému však bude raz koniec. Ak vezmeme do úvahy, že by-
tové domy sa stavali bežne už v 60. rokoch minulého storočia, 
potom zistíme, že tieto domy už majú 60 % svojej životnosti za 
sebou. Aj napriek tomu, že sme na ne nalepili tony polystyrénu 
(netrúfnem si radšej ani odhadnúť, že koľko toho je), pričom 
zdravý sedliacky rozum hovorí, že raz ten polystyrén bude treba 
likvidovať. Rozprávky o tom, že ho budeme pri likvidácii pane-

lákov mlieť a vytvoríme nové stavebné materiály – no: viete si 
predstaviť koľko miliónov ton bude treba raz zomlieť? 

A sme pri tom: lebo raz tie nahrubo zateplené a obnovené pa-
neláky bude treba predsa len zlikvidovať. A na to – my, hrdí 
vlastníci – nemyslíme. Možno o 40 rokov príde na to, že statici 
a stavebné úrady nám postupne „zrušia“ naše paneláky tak, 
ako (nezateplené, ale „vybývané“ paneláky sa búrali na Luníku 

IX v Košiciach). A to nie je tak ďaleko, keď si predstavím, že úve-
ry na obnovu máme na 30 rokov, teda keď o tých 30 rokov spla-
tíme úver na náš obnovený bytový dom napríklad z roku 1960, 
dopracujeme sa cca o 10 rokov ku jeho „víťaznému koncu“. 

A hádajte, kto bude hradiť zlikvidovanie paneláku, v ktorom bý-
vate? No kto iný ako vlastníci sami, veď je to ich súkromný ma-
jetok, nie? Takže: plakať nad rozliatym mliekom bude už vtedy 
neskoro. Mali by sa nad tým zamyslieť hlavne vlastníci samot-
ní. Ďalej fi nančné inštitúcie – ktorým týmto dávam (zadarmo) 
know-how na nové „šetriace“ produkty. Likvidáciou paneláku 
je však povedané iba „A“ a aké je „B“? Ľahko uhádnuť: Ak sa 
stane panelák z ľubovoľných dôvodov „neobývania schopným“ 
(statika, rozvody... )a bude ho treba zlikvidovať, bude treba nie-
len zaplatiť jeho likvidáciu, ale bude treba aj riešiť ďalšie býva-
nie tých, ktorí prídu takto o strechu nad  hlavou. 

Zámerne vynechám a nebudem sa radšej zamýšľať nad súčas-
nými plánmi ministerstva fi nancií zvýšiť dane za nehnuteľnosť, 
ktorú vlastníte. Šepká sa o zvýšení dane z nehnuteľnosti na koe-
fi cient 1,4 – 1,6 % podotýkam – z trhovej ceny nehnuteľnosti, 
ktorú vlastníte. Ročne. Zrátajte si, aká je cena bytu a vypočítajte 
si to sami ako domácu úlohu. Veď ste vlastníci...

Nejdem „maľovať čerta na stenu“ katastrofi cké scenáre, len 
som sa snažil položiť otázniky pre prípad, kedy raz k likvidácii 
bytových domov príde. A nie je to len otázka Mukačevskej ul. 
v Prešove. Agóniu do nekonečna nepredĺži ani najnovšia techni-
ka. Vrátim sa preto na záver k pôvodnej ekologickej otázke, kde 
štát chce pomôcť rodinným domom. A čo bytové domy? Uvedo-
muje si štát, že cca 2,5 milióna občanov žije v panelákoch? Kto 
by mal hájiť ich záujmy a kričať, že sa na časť obyvateľov v pa-
nelákoch zabudlo? 

E. Kurimský, ZSaUN
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Bezrámové zasklenie je vytvorené sklenenými tabuľami s trans-
parentným tesnením, ktoré je umiestnené medzi sklami. Vytvára 
dojem celosklenenej plochy, pôsobí veľmi esteticky a umožňuje 
ničím nerušený výhľad. Ide o otočný a posuvný systém, ktorý zais-
ťuje ľahkú dostupnosť z vonkajšej strany skla a jeho pohodlné 
umývanie. Bezrámové riešenie si tak lepšie poradí s atypickými 
tvarmi vrátane zasklenia v oblúkoch. 

Rámové zasklenie tvoria okná v hliníkových rámoch, ktoré sa po-
súvajú po koľajniciach a skladajú sa za seba. Tento systém lep-
šie odoláva nepriaznivému počasiu. Je tesnejší, takže pri daždi 
nehrozí zatekanie a je menej hlučný aj pri silnom vetre. Manipu-
lácia s rámovým zasklením je jednoduchšia a rýchlejšia, poradia 
si s ním aj starší ľudia alebo fyzicky slabšie osoby. Používatelia 
rámového zasklenia ocenia túto prednosť aj za prívalového daž-
ďa, kedy sa celý systém uzavrie jediným zatiahnutím. Na rámy sa 
lepšie montuje tieniaca technika, siete proti hmyzu a ľahšie sa 
montujú zabezpečovacie zariadenia proti zlodejom. Naviac tento 
systém pri manipulácii nezaberá žiadny priestor samotnej lodžie, 
nemusí sa brať na neho ohľad pri umiestnení sedenia alebo su-
šiaku na prádlo.

Podľa čoho vyberať?
Pri voľbe rámového alebo bezrámového systému je treba zvážiť 
umiestnenie ako domu, tak aj balkónu alebo lodžie. V lokalite so 
silnými nárazovými vetrami je vhodnejšie kvalitné tesnenie rá-
mového zasklenia hlavne vtedy, keď je balkón situovaný na ná-
veternej strane. Rámový systém s ľahkým otváraním je výhodný 
aj na slnečnej strane, kde sa uzavretý priestor rýchlo prehrieva. 
U frekventovanej križovatky sa doporučuje zvoliť rámové zaskle-
nie s izolačným dvojsklom, ktoré zabezpečuje aj zvukovú izoláciu. 
V prízemnom byte zvažujeme tiež hľadisko bezpečnosti a vybe-
ráme iba možnosti s uzamykateľnými systémami. Tieto sa dnes 
ponúkajú v rámovom aj bezrámovom prevedení. V neposlednom 
rade je treba zistiť všetky prípadné obmedzenia dopredu napr. pri 
rekonštrukcii pamiatkovej budovy, ktorá by mohla niektoré rieše-
nia zakázať.

Ďalším dôležitým hľadiskom je priestrannosť balkónu alebo lo-
džie. Otočný bezrámový systém vyžaduje pri otváraní manipulač-
ný priestor, do ktorého nemôžme umiestniť vyššie stoličky, sušiak 
na bielizeň, ani kvetináče. Pre menšie balkóny, kde je treba šetriť 
s miestom radšej volíme priestorovo nenáročný rámový systém. 
Platí to hlavne v prípade, kedy hlavným cieľom zasklenia je zvýšiť 

VÝHODY RÁMOVÝCH A BEZRÁMOVÝCH 
ZASKLIEVACÍCH SYSTÉMOV

Stále viac majiteľov lodžií a balkónov sa rozhoduje pre ich zasklenie. Je to elegantný spôsob ako rozšíriť úžitkovú 
plochu bytu, ochrániť jeho vonkajšiu časť proti hluku a prachu a ušetriť za vykurovanie. Na výber majú vlastníci 
rámový alebo bezrámový systém, pričom každý z nich prináša iné výhody.
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komfort bývania a rozšíriť celoročne obytnú plochu. Kto preferuje 
nerušený výhľad alebo potrebuje zaskliť väčší balkón s atypickým 
napr. oblúkovým pôdorysom, zvolí elegantný dizajn bezrámového 
systému.

Užívatelia, ale hlavne užívateľky sa často rozhodujú pre otočný 
bezrámový systém z dôvodu ľahkej údžby. Riadiť sa však týmto 
hľadiskom je chyba, pretože zasklievanie balkónu neriešime kvôli 
umývaniu okien, ktoré ani tak často nie je potreba umývať. Vždy 
je treba zvážiť všetky výhody a nevýhody, ale predovšetkým naše 
očakávania ako budeme zasklený priestor v budúcnosti využívať. 

Či už budeme vyberať rámový alebo bezrámový systém, v každom 
prípade je dôležité zvoliť si prevereného dodávateľa, ktorý použí-
va kvalitné silikónové tesnenia, nerezové spoje a zaručí správnu 
montáž pre bezúdržbovú prevádzku. Cieľom je, aby nové zaskle-
nie nám prinášalo iba radosť. 

Viac informácii nájdete na www.alumistr.sk 

Vďaka pandémii a koronavírusu sa stretávame v reálnom živote 
s mnohými problémami, s ktorými sme sa doteraz nestretli. Jed-
ným z nich je problém strachu. Strach z ľudí, ktorí by mali byť 
vpustení do bytu, aby mohli prísť odčítať pomerné rozdeľovače. 
„Odpodčtára“ vlastníci vpustili doteraz do bytu bez problémov. Te-
raz nie, bojíme sa, lebo koronavírus... pochopiteľné hlavne u star-
ších ľudí. V nádeji, že sa situácia zlepší a preto sme na základe 

žiadostí našichčlenov, ktorí majú problémy s vykonávaním odpoč-
tov, požiadali ministerstvo fi nancií o výminku – posunutie mož-
nosti vykonania vyúčtovania za rok 2020 na termín 30.9.2021. 

Na list, ktorý sme zaslali mailom 15.2.2021 sme zatiaľ nedostali 
žiadnu odpoveď. 

ZSaUN  POŽIADALO MINISTERSTVO 
FINANCIÍ SR O VÝNIMKU PRI VYÚČTOVANÍ

Dobrý deň, pán Pokorný, 

obraciame sa na Vás v mene správcov bytových domov, ktorí sú členmi nášho Združenia, s prosbou/žiadosťou/ná-
vrhom o legislatívnu zmenu (výnimku) – o možnosť posunutia vykonania vyúčtovania za rok 2020 (navrhujeme: do 
30.9.2021)

Odôvodnenie:
V zmysle zákona je povinnosťou správcu vykonať vyúčtovanie do 31.5.2021, avšak tento termín už teraz vieme, že 
nebude realizovateľný. Preto prosíme ho posunúť na obdobie, po ktorom bude umožnené vykonať odpočty meračov 
tepla. Dennodenne sa správcovia bytových domov stretávajú so sťažnosťami rozúčtovateľov tepla, ktorým nie je 
umožnené odpočet vykonať (zo strany vládnych opatrení, ale i z dôvodu, že vlastníci nechcú dovoliť odpočet vyko-
nať z obavy pred Covid 19). Hlavne starších ľudí nie je možné presvedčiť, aby vpustili „odpočtára“ do bytu, lebo čo 
keď... Skutočnosť, že odpočtár by bol na COVID pozitívny a nevie o tom, prejde desiatky bytov a až následne sa zistí, 
že COVID reálne má, považujeme za obrovský problém. To je na žalobu, ak si to niekto spojí so sebou a svojim zdra-
vím, nedajbože tam bude nejaké úmrtie, vznikol by veľmi vážny problém, ktorému by sa dalo sčasti takto predísť.

Za odpoveď srdečná vďaka

Mgr. Eugen Kurimský
Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností
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IDEÁLNA PLATFORMA 
PRE HODNOTNÚ SPOLUPRÁCU
ZSaUN ponúka ideálnu platformu 
pre hodnotné spolupráce. Zdru-
ženie zastrešuje širokú komuni-
tu, ktorá efektívne komunikuje prostredníctvom odborných 
časopisov,  seminárov, špecializovaného portálu, ale aj pros-
tredníctvom medzinárodných konferencií. Vďaka tomu sa 
dostávajú informácie o novinkách k správcom a užívateľom 
nehnuteľností, vymieňajú sa poznatky a vznikajú obchod-
né partnerstvá. Našim spoločným úsilím v tomto partnerstve 
je prispieť k napĺňaniu základného cieľa ZSaUN – poskytovať 
poradenstvo a pomoc pri zabezpečovaní čo najlepších pod-
mienok pre život a bývanie užívateľom bytových domov – v ob-
lasti poistenia.

UNIKÁTNE POISTNÉ PRODUKTY
Víziu poisťovne PREMIUM Insurance Company Limited 
(PREMIUM) ponúkať exkluzívne poistenie, aktuálne zhmotňujú 
tri unikátne produkty určené pre správcov bytových domov:

PREMIOVÉ Bytové domy – poistenie bytových domov
PREMIOVÉ Bývanie – poistenie domácnosti
PREMIOVÉ Podnikanie – poistenie správcov

Zmyslom produktov je poskytnúť 
komplexné krytie tak, aby sa pri 
škodových udalostiach predchádza-
lo zamietaniu nárokov na plnenie. 
Použitá fi lozofi a ALL RISK a ALL 
IN ONE, umožňuje jednou zmluvou 
kryť riziká, ktoré konkurencia pois-
ťuje viacerými poistnými zmluvami, 
prípadne ich vôbec nekryje. ALL IN 
ONE umožňuje správcovi jednou 

poistnou zmluvou zabezpečiť poistenie svojho nehnuteľného 
a hnuteľného majetku, všeobecnej a profesijnej zodpoved-
nosti za škodu, vrátane poistenia zodpovednosti štatutárov. 

ALL RISK prístup mu zase zabezpečí, že sú kryté všetky riziká 
a predmety poistenia na východiskový limit v základnej cene. 
Jedinečné na trhu je krytie nákladov na kúpu bytu v danej lo-
kalite, nielen nákladov na jeho výstavbu, uplatnenie franšízy 
namiesto spoluúčasti alebo nadštandardná tolerancia podpo-
istenia.

PRÉMIOVÁ KVALITA SLUŽIEB
Spolupráca so ZSaUN a poisťovňou PREMIUM, posúva ambí-
ciu makléra FlexaFIN skvalitňovať poistenie bytových domov 
na Slovensku na novú úroveň. Špecializácia, dlhodobé part-
nerstvá a dôkladné poznanie potrieb správcov a užívateľov 
nehnuteľností, umožňuje poskytovať nadštandardnú kvalitu 
maklérskeho servisu v oblastiach:

informovania o aktuálnych novinkách na trhu poistenia 
bytových domov, správcov a domácností
stanovenia poistným súm, rozsahu poistného krytia, limi-
tov plnenia a spoluúčastí
návrhu poistných podmienok a rokovaní s poisťovňou 
ohľadom špeciálnych potrieb, zmluvných a osobitných 
dojednaní
potvrdzovania vinkulácií, poskytovania asistenčných slu-
žieb pri likvidácií poistných udalostí a odborného pora-
denstva pri technických škodách 
nahlasovania poistných udalostí a sledovania stavu lik-
vidácie, prevzatia riešení regresných požiadaviek voči 
správcom a vlastníkom, príprave vyjadrení k požiadav-
kám na náhradu škôd voči tretím osobám atď.

Spolupráca prináša na trh viacero noviniek, ktoré teraz čakajú 
na posúdenie správcami a užívateľmi nehnuteľností. Budeme 
radi, ak im budete venovať svoju pozornosť. Po ich predstavení 
vás budeme pozorne počúvať. Poisťovňa PREMIUM ide cestou 
špecializovaných produktov šitých na mieru, čo je opak vše-
obecného trendu globálnych unifi kovaných produktov. Využite 
jedinečné výhody partnerstva, ktoré chce slúžiť práve vám 
a vašim klientom. 

NOVINKY V POISTENÍ – 
SPOLUPRÁCA, VÝSLEDKOM 
KTOREJ SÚ UNIKÁTNE 
PRODUKTOVÉ RIEŠENIE 
A PRÉMIOVÁ KVALITA SLUŽIEB

ZSaUN uzatvorilo s poisťovňou PREMIUM dohodu o partnerstve. Sprostredkovanie poistenia zastrešuje spoločnosť 
FlexaFIN. Cieľom spolupráce je využiť platformu združenia pre informovanie o unikátnych produktových riešeniach 
v oblasti poistenia bytových domov, správcov a spoločenstiev, domácnosti a zároveň ponúknuť prémiovú kvalitu 
maklérskych služieb.
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Poistenie bytových domov vrátane poistenia zodpovednosti
za škodu. Jedinečný produkt na trhu
= ALL RISK KRYTIE = ALL IN ONE – všetko v jednom 
v záujme predchádzať zamietaniu nárokov na plnenie.

PRODUKT JE FLEXIBILNÝ A KRYJE ŠKODY NA BYTOVÝCH DOMOCH KOMPLEXNE:
náklady na kúpu bytu v danej lokalite, nie len náklady na jeho výstavbu

doplnkové predmety poistenia do limitu 2000 Eur v základnej cene poistenia

zodpovednosť za škodu voči tretím osobám do výšky limitu zvoleného klientom samostatne 

pre škody voči tretím osobám, škody voči iným vlastníkom a škody z prevádzky domácnosti

limit plnenia sa automaticky obnovuje po poistnej udalosti

likviduje sa každá škoda nad dohodnutú sumu - franšízu, pričom spoluúčasť je 0 €

tolerancia podpoistenia je až do výšky 20% z poistnej sumy

rovnaký prístup k stanoveniu ceny poistenia pre skupinové aj individuálne poistenie bytových domov

ALL RISKS – KRYTIE VŠETKÝCH RIZÍK!
PLUS BONUSOVÉ KRYTIA, KTORÉ SÚ V ZÁKLADNOM BALÍKU BEZ PRÍPLATKU:
náraz alebo zrútenia lietajúceho telesa bez posádky, nielen s posádkou

mráz, nielen rizikom krupobitie a tiaž snehu

vnútorný vandalizmus, nielen vonkajší

voda z akvária, bazéna, vane alebo nádrže, zvýšenie hladiny podzemnej vody

náraz motorového vozidla vedeného poisteným

nepriamy úder blesku, prepätie, podpätie a skrat v elektromotor

náhradné ubytovanie, výpadok zisku z prenájmu

NA TECHNOLOGICKEJ ČASTI STAVBY KRYJEME AJ:
chyby konštrukcie, projektu, vadu materiálu alebo prevedenia

vnútorné alebo skryté vady materiálu, chybu, nešikovnosť

nedostatočnú zručnosť alebo nedbalosť obsluhy

zlyhanie meracích, riadiacich, regulačných alebo bezpečnostných zariadení

PRI POISTENÍ ZODPOVEDNOSTI NAVYŠE KRYJEME AJ ŠKODY:
spôsobené iným vlastníkom (krížová zodpovednosť za škodu)

z  prevádzky domácnosti v mieste poistenia 

v prípade SVB z výkonu správy vrátane čistej finančnej škody

POMÁHAME VÁM 24 HODÍN/7 DNÍ V TÝŽDNI NA ČÍSLE
0850 888 988 (ASISTENČNÉ SLUŽBY – ZADARMO)
odstránenie príčin havárie (inštalatér, čistenie kanalizácie, kúrenár, sklenár,

elektrikár, kominár) = limit 130 EUR

krátkodobé náhradné ubytovanie = 2 noci / do 435 EUR

transport vecí = do 435 EUR

ochrana nezabezpečenej nehnuteľnosti = 48 hod / do 660 EUR

doprava poisteného do náhradného ubytovania = do 80 EUR

UZAVRETIE ZMLUVY TRVÁ IBA 5 MINÚT – šetríme váš čas a tým aj vaše peniaze.

SME MODERNÁ POISŤOVŇA A SPRÁVAME SA EKOLOGICKY:
poistnú zmluvu uzavrieme online aj cez mobil bez papiera

bez zbytočnej administratívy

návrh Zmluvy vám príde online do mailu

poistné stačí uhradiť do 15 dní od začiatku poistenia

www.premium-ic.sk l Call centrum: 0850 888 988
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Čím všetkým sa zapodieva vaša spoločnosť?
Firma VT-KANAL s.r.o. ponúka komplexné kanalizačné a vodá-
renské služby. Od čistenia kanalizácií vysokým tlakom vody, 
v predmete činnosti máme aj monitoring a lokalizáciu, vývoz 
odpadových a žumpových vôd, frézovanie potrubí, opravu 
a montáž kanalizácie a odpadových potrubí. Ponúkame teda 
komplexné služby od plánovaných až po riešenia havarijných 
stavov.

Môžete povedať našim čitateľom niekoľko slov o histórii vašej 
spoločnosti?
Spoločnosť VT-KANAL s.r.o. vznikla v roku 2012 so sídlom 
vo Vranove nad Topľou. V súčasnosti mimo sídla spoločnosti 
máme svoje pobočky v Košiciach a Prešove. Od svojho vzniku 
patrí naša spoločnosť k lídrom v odbore kanalizačných služieb 
v regiónoch prešovského a košického kraja. Naša spoločnosť 
si vybudovala dobrú materiálno-technickú základňu, slušné 
sídlo fi rmy vo vlastných priestoroch a získala vo svojom re gió-
ne svojich stálych klientov. Zárukou úspešnej realizácie tohto 
zámeru sú bohaté skúsenosti riadiacich pracovníkov, ktorí 
majú dlhoročnú prax v kanalizačných službách, ale i skúse-
nosti, ktoré získali v priebehu obdobia existencie fi rmy.

Komplexné služby v oblasti kanalizácie? V čom spočívajú? 
V prvom rade je treba pri poruchách diagnostikovať stav. Mo-
nitoring kanalizácie prináša možnosť overiť a presne diagnosti-
kovať havarijné miesto v potrubí, čo v mnohých prípadoch šetrí 
náklady. Nasledujú riešenia a opravy. Najčastejšie postačuje 
prečistenie kanalizácie vysokým tlakom vody. Pre čistenie ka-

nalizácie používame najmodernejšie vysokotlakové čistenie 
– čistenie tlakom vody, ktoré je najpoužívanejším spôsobom 
čistenia kanalizácie vo svete. V prípade potreby pristupujeme 
aj k frézovaniu potrubia, ktoré sa používa k odstraňovaniu kore-
ňov a iných zatvrdnutých usadenín v potrubí, aby sa mohla ob-
noviť prevádzky schopnosť potrubia. Pri nadmernom porušení, 
upchaní či prevalení kanalizačného potrubia vykonávame vý-
kopové opravy kanalizačných prípojok. Môžeme preto povedať, 
že sa zaoberáme kompletným odstránením porúch od výkopo-
vých prác až po výmenu nových potrubí. Realizujeme montáže 
kanalizačného potrubia, kanalizačných prípojok. Podľa potrieb 
a želaní našich zákazníkov, ktorými sú aj správcovia bytových 
domov a nebytových priestorov. 

Aké ďalšie doplnkové služby ponúkate?
Poskytujeme svoje služby v oblasti montáže odpadových potru-
bí pre byty, rodinné domy, bytové domy, ale aj rôzne fi remné 
prevádzky. Na vašu požiadavku vypracujeme cenovú ponuku 

PREDSTAVUJEME VÁM: VT-KANAL S.R.O.
Mnohí správcovia sa obracajú na nás s požiadavkami o referencie na realizačné fi rmy, ktoré by im pomohli 
v prípadoch núdze, havárie, či potrebnej opravy. V našom časopise sme už predstavili viaceré zatepľovacie fi rmy, 
ktoré sa zaoberajú komplexnou obnovou bytových domov. Predstavili sme aj fi rmy, ktoré sa zaoberajú výmenami 
stúpačiek. Prvýkrát môžeme ale predstaviť fi rmu, ktorá sa zaoberá riešeniami pri upchatej kanalizácii či vám 
poskytne pomoc napríklad pri prasknutom vodovodnom potrubí. Predstavujeme vám partnera, ktorý je tu pre vás 
vždy, keď to najviac potrebujete. Rozhovor nám poskytol Stanislav Korčinský, konateľ spoločnosti VT-KANAL s.r.o.

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 1/2021
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a v prípade realizácie vieme poradiť jednotlivcom aj správcom. 
V prípade potreby vykonávame taktiež aj komplexné jadrové 
vŕtanie od 50 do 500 mm. Pracujeme s profesionálnym a kva-
litným náradím od značky HILTI. Realizujeme aj pneumatické 
pretláčanie ciest, chodníkov, trávnikov a pod. Pneumatický krt-
ko (raketa) vytvorí tunel o priemere 80 alebo 130 cm. Pre tých, 
ktorí nie sú napojení na kanalizáciu, zabezpečujeme vývozy od-
padu fekálnymi vozmi s rozsahom od 1 m3 do 12 m3 zo žúmp, 
septikov, čistenie lapačov tukov.

Prečo by sa mali správcovia či vlastníci rozhodnúť pre vašu 
fi rmu?
Dlhoročná prax v oblasti vodovodných aj kanalizačných služieb, 
ale i skúsenosti, ktoré sme získali v priebehu obdobia existen-
cie fi rmy, sú zárukou úspešnej realizácie mnohých akcií. Patria 
sem nielen práce, ktoré sme už zrealizovali, ale aj tie, ktoré prá-

ve realizujeme. V prešovskom a košickom regióne sme lídrami, 
o čom svedčí množstvo zrealizovaných stavieb. Práve referen-
cie sú našou reklamou, ktorá nás posúva neustále vpred. 

Aké máte plány do budúcna? 
O naše služby je v súčasnosti dopyt nielen v hlavnom meste, 
ale aj na ostatnom území Slovenska. Je na správcoch, či sa 
na nás v prípade potreby obrátia. Určite im môžeme sľúbiť 
kvalitne prevedené práce a spokojnosť. Ide nám o to, aby boli 
objednávatelia s našimi službami spokojní. To by mohlo byť do-
statočným dôvodom na to, aby sme vďaka našej kvalitnej práci 
a referenciám napredovali dopredu. V neposlednom rade prá-
ve náš včasný zásah ušetrí množstvo fi nančných prostriedkov 
bytovému domu aj jeho vlastníkom. 

VT-KANAL s.r.o.
Juh 1063/24
Vranov nad Topľou 
tel.: +421 918 520 333
e-mail: vtkanal@vtkanal.sk
www.vtkanal.sk
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Pri písaní podobných článkov nikdy nekalkulujem s tým, čo 
by bolo príťažlivé pre čitateľa. To by som musel napísať, že je 
všetko v poriadku, netreba robiť nič, stačí počkať kým sa prob-
lémy samé vyriešia. Ale myslím, že z rozprávok sme už trochu 
vyrástli. Možno sa niekomu zdá, že moje názory sú jednostran-
né a bezohľadné. Držím sa toho čo sa dá overiť, teda faktov, 
ktoré by mali zaujímať nielen mňa, ale predovšetkým vlastníkov 
bytov. Sme viac ako 30 rokov slobodní a dodnes sme svoj prí-
stup k mnohým veciam nezmenili. V čom je svet iný ako pred 
30 rokmi, keď sa u nás zmenilo spoločenské zriadenie? Skoro 
vo všetkom.

Mnoho ľudí napriek tomu stále, vyznáva akési tradičné hod-
noty, aj keď sú v súčasnosti nereálne. Lenže pre nich je to po-
hodlnejšie, lebo sa nemusia zaberať ničím novým a prekonávať 
strach z neznámeho. Pritom si neuvedomujú, že svet sa zmenil 
a snažia sa aplikovať staré pravidlá, ktoré nefungujú v nových 
podmienkach. 

Našiel som informácie o zaujímavom prieskume realizovanom 
v Česku. Predpokladám, že podobné výsledky by sme dosiahli 
(snáď) aj u nás. Podľa výsledkov prieskumu menej ako 20 % 
občanov sleduje seriózne informácie a snaží sa ich overiť z via-
cerých zdrojov. Viac ako 40 % sa uspokojí s rýchlymi povrch-
nými informáciami a necelých 40 % sa o  žiadnu problematiku 
nezaujíma. Tak, a teraz si predstavte, že takéto zloženie vlast-
níkov bytov príde na schôdzu, kde treba rozhodnúť o niečom 
dôležitom. Minimálne nadpolovičnou väčšinou! A pre ktorú sku-
pinu občanov je určený tento odborný časopis?

Rok 2021
Jedna z mála vecí, ktorá ešte na Slovensku spoľahlivo fungu-
je je plynutie času. Vďaka nemu sme sa nedávno prehupli do 
roku 2021. Podobné časové zmeny tí mladší veľmi nevnímajú, 
tí starší to berú ako nevyhnutný údel. Ale všetci si určite všimli, 
že majú doma nové kalendáre. 

Prečo to teda spomínam? Hlavne preto, že sme sa konečne 
dočkali výraznej zmeny, ktorá priamo súvisí so spotrebou ener-
gie v bytových domoch. Dôležité informácie o tejto zmene je 
možné nájsť v prednáške prof. Sternovej z konferencie Správa 
budov 2020. Z prednášky, ktorá je uvedená aj v zborníku kon-
ferencie, ste sa mohli dozvedieť, že EU sa už najmenej 20 rokov 
venuje energetickej hospodárnosti budov. Vydáva rôzne predpi-
sy a nariadenia, cieľom ktorých je správne vykurovanie budov 
pri minimálnej spotrebe a tým aj nízkych nákladoch na energie. 
Hlavným cieľom je zníženie energetickej závislosti od dovozu 
palív a energie (EÚ je v prepočte na obyvateľa najväčším do-
vozcom energetických surovín na svete) a zlepšenie životné-
ho prostredia znížením emisií. Hlavnou výhodou pre bežného 
obyvateľa bytového domu bude výrazné zníženie nákladov na 
bývanie. 

Ako dosiahnuť požadovaný cieľ?
Pri výstavbe a obnove budov musí byť od 1.1.2021 dosiahnu-
té kritérium pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie. 
Spotreba energie na vykurovanie by mala klesnúť až o 90 % 
pôvodnej spotreby a mala by dosiahnuť hodnotu mernej spo-
treby tepla na vykurovanie budovy max. 15 kWh/m2.rok. Dobrá 
správa je, že podľa klimatických podmienok je možné na Slo-
vensku aj pri bežnom vykurovaní (bez využitia obnoviteľných 
zdrojov) dosiahnuť mernú spotrebu tepla na vykurovanie 10 
– 15 kWh/m2.rok. Splnenie cieľa pre budovy s takmer nulovou 
potrebou energie je teda pre väčšinu našich BD reálne. To je 
určite dobrá správa. Lebo pri dosiahnutí odporúčaných hodnôt 
mernej spotreby tepla, by sa náklady na vykurovanie bytov mali 
znížiť približne na pätinu.

Menej dobrá správa je, že dosiahnutie takéhoto cieľa nebude 
vôbec jednoduché. Bude si vyžadovať komplexnú hĺbkovú obno-
vu budovy zameranú na dosiahnutie maximálnej energetickej 
efektívnosti. O tom, aký by mal byť postup pri takej obnove BD, 
môžeme informovať v niektorom z nasledujúcich čísel časopisu.

V súvislosti s požiadavkami energetickej hospodárnosti budov 
treba pripomenúť ešte jednu dôležitú informáciu. Podľa dlho-
dobej stratégie obnovy fondu budov MDaV SR schválenej v de-
cembri 2020 sú odhadované investície pre obnovu BD do roku 
2050 vo výške 17 300 mil. €. Ak túto hodnotu podelíme celko-
vým počtom bytov v BD, dostaneme priemernú sumu približne 
18 000 € na jeden byt. Za takú sumu bude možné zabezpečiť 
hĺbkovú obnovu BD s výrazným efektom na zníženie energe-
tickej náročnosti. Treba sa na to pripraviť a uvedomiť si, čo to 
bude znamenať pre bytové domy a bývanie v nich.

Vo svojich článkoch som upozorňoval na to, že problematika 
vykurovania BD je pomerne zložitá. Preto treba všetky zásahy, 
či opatrenia, súvisiace s vykurovaním a spotrebou energie, po-
sudzovať komplexne. Základný rozdiel v posudzovaní nejakého 
opatrenia je pritom v uhle pohľadu. Všetko na svete je relatívne 
a vždy záleží na tom z akého hľadiska daný problém, či opat-
renie, posudzujeme. Ja poznám energetickú politiku EU a jej 
víziu obnovy BD do samostatných a nezávislých energetických 
celkov. Preto sa snažím posudzovať všetky opatrenia a odpove-
dať na prípadné otázky tak, aby to bolo pre BD výhodné z dlho-
dobého hľadiska.

Príklady otázok a odpovedí
Na niekoľkých príkladoch sa pokúsim vysvetliť prípadné rozdie-
ly v riešení problémov. Priznám sa, že ma trochu mrzí, keď za 
viac ako rok od uverejnenia prvého článku neprišla ani jedna 
otázka od správcu alebo vlastníka, v ktorej by sa zaujímal o to 
akú má skutočnú spotrebu tepla a aké sú možnosti zlepšenia. 
Všetci ako by sa zmierili s tým, že súčasný stav je defi nitívny 
a spotrebu tepla nemožno znížiť. Veľká chyba.

ÚSPORY TEPLA – MÝTY A FAKTY
V minulom roku som v časopise Správca bytových domov uverejnil sériu článkov venovaných úsporám energie 
v bytových domoch. Na prelome rokov 2020 a 2021 bolo dosť času na premýšľanie o tom, či má význam pokračovať 
v písaní podobných článkov. Po konferencii Správa budov 2020 sa mi koncom roka ozvalo viacero účastníkov aj 
čitateľov, s ktorým som riešené témy podrobne prekonzultoval. Napriek tomu nie som si istý, či články splnili 
očakávanie redakcie, čitateľov, správcov a v neposlednom rade aj moje. Pripúšťam, že sa mi možno nepodarilo 
vysvetliť všetko tak, aby to bolo pre spotrebiteľov tepla ľahko pochopiteľné. Preto sa to pokúsim zhrnúť v tomto 
článku a využijem k tomu postrehy zo spomínanej konferencie.
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Väčšina otázok čitateľov bola zameraná na spôsoby merania, 
rozúčtovania, opravné koefi cienty a pomer základnej a spotreb-
ne zložky pri rozpočítaní nákladov na vykurovanie. Pritom sú to 
z dlhodobého hľadiska všetko nepodstatné záležitosti. Lebo pri 
BD v štandarde budovy s takmer nulovou spotrebou energie, 
nebudú žiadne z týchto problémov existovať. Takže riešenie 
podobných problémov je vlastne odvádzaní pozornosti od ich 
podstaty a tou je disciplína užívateľov pri vykurovaní objektu. 
Tá je základom nielen pre odstránenie rôznych nedostatkov 
v súčasnosti, ale je najdôležitejšou podmienkou pre zníženie 
spotreby po hĺbkovej obnove domu.

Vysvetlím to na ďalšom príklade. Vo svojich článkoch som 
upozorňoval na správne používanie termostatických hlavíc na 
regulačných ventiloch vykurovacích telies. Spomínal som, že 
predpokladané úspory tepla je možné dosiahnuť len za predpo-
kladu, že všetci užívatelia majú počas vykurovacieho obdobia 
správne nastavené TRV. Otázka čitateľa znela asi takto: „Ako 
si ja, ako autor, článku, predstavujem to správne nastavenie 
TRV a ako som na to prišiel?“ V komentár mi čitateľ vysvetlil, 
že každý predsa požaduje inú teplotu. Existujú domácnosti, 
v ktorých majú užívatelia problém dohodnúť sa na „správnej“ 
teplote v jednom byte. Tak ak som ja prišiel na taký nezmysel, 
že teplota má byť rovnaká v celom dome?

Veľmi dobrá otázka, len trochu nesprávne formulovaná. Ja som 
totiž tú teplotu nevymyslel, ani som na ňu inak neprišiel. Ale 
prečítal som si ju v každom jednom dokumente o vykurovaní 
BD, s ktorým som sa stretol. Už pred desiatkami rokov, keď 
vznikali návrhy BD v projektových ateliéroch, sa vychádzalo 
z technických noriem, ktoré určovali teplotu obytných miest-

ností vo vykurovacom období. Tá sa až doteraz nezmenila. To 
znamená, že celá budova bola po stavebnej stránke, aj z poh-
ľadu vykurovania a zásobovania teplom navrhnutá tak, aby 
bola v zimnom období v bytoch zabezpečená teplota 20 °C. 
Tento fakt je pravdepodobne príčinou toho, že aj všetky ostat-
né odborné dokumenty (projekt zateplenia, tepelno-technický 
posudok, energetický certifi kát) uvažujú s teplotou vnútorné-
ho vzduchu miestností 20 °C. S rovnakou teplotou sa preto 
uvažuje aj pri nastavení regulačných ventilov a výpočte úspory 
tepla pri použití správne nastavených TRV. Predpísanú teplotu 
si môže každý skontrolovať v projektovej dokumentácii vykuro-
vania BD. Ukážka projektu aj s uvedenými teplotami miestností 
je na obr. 1.

Ak mi teda niekto položí otázku ako som prišiel na danú teplotu 
neznamená to, že nepochopil môj článok. Ale mne z toho vy-
plýva, že daný čitateľ, ani nikto v dome za desiatky rokov nepo-
chopil fungovanie vykurovania v BD. Správna otázka totiž mala 
znieť asi takto: Kto, kedy a ako prišiel na to, že hlavice TRV je 
možné nastavovať akokoľvek a kedykoľvek sa komu zachce, 
keď vo všetkých odborných a technických dokumentoch k BD 
je uvedená a určená teplota 20 °C? 

Kto to kedy užívateľom bytov navrhol, poradil a odporučil? 
Aké mal na to právo a poverenie? 
Ako vysvetlil vlastníkom všetky súvislosti a dôsledky takéhoto 
správania? 
Kedy schválili vlastníci bytov zmenu prevádzkového režimu vy-
kurovacieho systému, ktorý bol pre BD navrhnutý, vyprojektova-
ný, nainštalovaný a skolaudovaný? 

Obr. 1 Ukážka projektu vykurovania BD s uvedenou teplotou miestností
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To sú správne otázky na ktoré by mali vlastníci a užívatelia bytov 
hľadať odpovede. Ak sa na posudzovanie tohto problému pozrie-
me z dlhodobého hľadiska, musí byť každému jasné, že podobné 
správanie nebude možné v žiadnom prípade tolerovať v domoch 
s takmer nulovou spotrebou tepla. Preto je lepšie už teraz vy-
svetliť užívateľom BD všetky súvislosti a hľadať možné riešenia. 
Lebo bez splnenia tejto podmienky a požiadavky sa žiadny BD 
k štandardu budovy s takmer nulovou spotrebou tepla nedop-
racuje. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo som vo všetkých 
článkoch o úspore tepla na tento problém upozorňoval. 

Posledná otázka, ktorú by som chcel podrobnejšie vysvetliť sa tý-
kala výčitky voči tomu, že z nadmernej spotreby tepla na vykuro-
vanie BD obviňujem len vlastníkov. Predpokladám, že podstata 
otázky je z popisu jasná. Dúfam, že odpoveď bude jasná tiež.

Ja neobviňujem vlastníkov z nadmernej spotreby tepla v dome. 
Len sa snažil vysvetliť, že bez ich pričinenia a disciplíny sa prav-
depodobne k predpokladaným úsporám tepla nedopracujú. Oni 
jediní majú vo svojich rukách (doslovne) prostriedky, ktoré rozho-
dujú o konečnej spotrebe tepla. Ak ich nepoužijú správne, nikto 
iný to za nich neurobí. V nasledovnej tabuľke sú uvedené ná-
sledky vplyvu nastavenia TRV na vykurovacích telesách. V stĺp-
ci „rôzne“ sú výsledky pri ľubovoľnom nastavení TRV a v stĺpci 
„predpis“ nastavenie na určenú hodnotu.

Treba si uvedomiť základný fakt. Vykurovací systém BD nebol 
nikdy navrhovaný a dimenzovaný a teda ani konštruovaný pre vy-
kurovanie miestnosti na rôzne teploty. Preto vykurovanie bytov, 
či jednotlivých miestností v BD na rôzne teploty nie je správne. 
Treba sa s tým zmieriť a prispôsobiť sa tomu. Takýto spôsob vy-
kurovania, pri ktorom si vlastníci či užívatelia bytov individuálne 
nastavujú požadovanú teplotu na TRV na jednej strane prináša 
určitý pocit voľnosti v rozhodovaní o spôsobe vykurovania. Ale 
má aj oveľa výraznejšie neželané následky. Menia pri tom nasta-
venie regulátorov, čo spôsobuje nemalé problémy s vykurovaním 
a je príčinou nadmernej spotreby tepla.

Tab. 1 Porovnanie následkov správneho nastavenia TRV

VÝHODY POUŽITIA TRV Rôzne Predpis

1. Užívateľský komfort a sloboda rozhodovania. ÁNO NIE

2. Automatická regulácia teploty. NIE ÁNO

3. Využitie tepelných ziskov, zníženie spotreby 
tepla.

NIE ÁNO

4. Výrazné úspory nákladov na vykurovanie. NIE ÁNO

5. Dodržiavanie zákonov. NIE ÁNO

6. Optimálne prevádzkové podmienky 
vykurovania.

NIE ÁNO

7. Nedochádza ku „kradnutiu tepla“ medzi 
bytmi.

NIE ÁNO

8. Optimálne podmienky pre meranie spotreby 
tepla.

NIE ÁNO

9. Dobrá návratnosť investície za TRV, HV, 
zateplenie, ...

NIE ÁNO

10. Perspektíva pre ďalšie znižovanie spotreby. NIE ÁNO

Z údajov v tabuľke vyplýva, že každý spôsob použitia TRV má 
určité výhody aj nevýhody. Vlastníci bytov sa musia rozhodnúť, 
ktoré výhody budú využívať. Ale zároveň sa rozhodujú o tom, kto-
ré nevýhody musia znášať. V prípade BD je rozhodovanie zloži-
tejšie, lebo BD má viac užívateľov, viac vlastníkov, ktorí majú rôz-
ne názory, potreby a požiadavky. Problém je hlavne v tom, že si 
vlastníci bytov neuvedomujú všetky vzťahy, súvislosti a následky 

svojich rozhodnutí. Ak niekto vlastníkom tvrdí, že môžu pokojne 
krútiť hlavicami a meniť nastavenie TRV, lebo tie im vždy zabez-
pečia všetky výhody, teda úsporu tepla, nízke náklady, správne 
fungovanie,..., potom sa nemôžeme čudovať, že sa tak správajú. 
Ak by boli vlastníci správne informovaní o dôsledkoch používania 
TRV, potom by sa mohli rozhodnúť, čo je pre nich výhodnejšie. 

Za spotrebu tepla a platby za energie sme totiž zodpovední všet-
ci. Keď sú vlastníci bytov nespokojní s vyúčtovaním a vysokými 
nedoplatkami, vedia nájsť mnoho vinníkov. Od vlády, zákonov, 
dodávateľa tepla, projektanta, nekvalitného zateplenia, zlých 
okien až po nefungujúce TRV. Ale málo sa pritom venujú tomu, 
ako si niektorí užívatelia v každodennom živote zamieňajú efek-
tívne vykurovanie s osobným komfortom a nárokom na isté privi-
légiá. Pre mnohých ostali len práva, povinnosti ich nezaujímajú. 
Dôsledkom takéhoto užívania slobody musí byť logicky chaos. Ak 
môžu všetci všetko, kto zabezpečí, aby vykurovanie, ako systém, 
fungovalo správne a efektívne?

Krátke zhrnutie
V článkoch o úspore tepla som upozorňoval na viaceré zaužíva-
né fámy a nedostatky, ktoré v skutočnosti spôsobujú nadmernú 
spotrebu tepla. Uvediem najčastejšie z nich.

TRV si môže každý nastaviť podľa svojej potreby.
Nie nemôže! Lebo TRV je v prvom rade regulátor, ktorý správ-
ne pracuje len vtedy, keď je dobre nastavený. Každá zmena na-
stavenia TRV naruší jeho regulačnú funkciu a spôsobí aj zmeny 
(prevažne nepriaznivé) v celom vykurovacom systéme. Vykuro-
vací systém BD patrí k spoločný zariadeniam domu a preto sa 
o jeho správnu funkciu musia pričiniť všetci jeho užívatelia.

Nech si každý kúri ako chce, veď si to zaplatí.
Nie nezaplatí! V prípade prekurovania niektorých bytov v BD je 
v týchto bytoch nameraná len menšia časť nadmernej spotreby. 
Väčšiu časť zvýšenej spotreby tepla preto musia uhradiť všetci 
užívatelia. Nadmerná spotreba tepla niektorých bytov má tiež 
za následok zvýšenie fi xných nákladov za dodávku tepla, čoho 
dôsledkom je zvýšenie ceny tepla všetkých obyvateľov BD. Ako 
sa vlastníci poskladajú na úhradu zvýšených nákladov závisí od 
spôsobu rozúčtovania.

Za nadmernú spotrebu tepla na vykurovanie je vinný jeho 
dodávateľ.
Nie je! Za nadmernú spotrebu tepla sú zodpovední v prvom rade 
užívatelia bytov. Dodávateľ tepla, prípadne vlastný zdroj tepla 
v BD, je schopný dodať nadmerné množstvo tepla len v tom prí-
pade, ak sú vo vykurovacom systéme vytvorené podmienky pre 
nadmerný odber. K tomu dochádza zrušením regulačnej funkcie 
TRV na niektorých vykurovacích telesách. Najčastejším nedos-
tatkom sú chýbajúce, alebo nesprávne nastavené termostatické 
hlavice na radiátoroch v spoločných priestoroch domu. Takýto 
banálny nedostatok môže spôsobiť zvýšenie spotreby tepla na 
vykurovanie BD o desiatky percent.

Príčinou vysokých nákladov za vykurovanie je nesprávne 
vyúčtovanie a nevhodné koefi cienty.
Nie je! Príčinou vysokých nákladov je v prvom rade vysoká spot-
reba tepla. Ak bolo nadmerné množstvo tepla do BD dodané, 
zmerané aj vyfakturované, potom rozdelenie nákladov medzi 
jednotlivé byty je len formálna záležitosť. Pritom každý umelý 
zásah do merania a rozúčtovania nákladov, ktorý zvýhodňu-
je vlastníkov s nadmernou spotrebou tepla, je zlý. Ak chceme 
v BD dosiahnuť zníženie nákladov na vykurovanie, musíme sa 
zamerať na celkovú spotrebu tepla, nielen na úspory v jednot-
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livých bytoch. Pri vyúčtovaní nákladov treba zabezpečiť, aby sa 
dodržiavanie pravidiel efektívneho vykurovania oplatilo viac, ako 
plytvanie teplom.

Pre byty s nezateplenými stenami treba lepšie koefi cienty.
Nie netreba! Platí to, či je uvedené v predchádzajúcom bode. Ne-
zateplené plochy v zateplenom BD (najčastejšie strecha a strop 
suterénu) sú oveľa väčší problém, ako si vlastníci dokážu pred-
staviť. Zakrývanie takéhoto problému je len riešením dôsledkov 
nesprávneho rozhodnutia. Pri riešení sa treba zamerať na od-
stránenie príčin, teda doplnenie chýbajúceho zateplenia. Poru-
šovanie platných noriem v oblasti tepelných vlastností stavieb, 
nebude nikdy dobrým riešením, pre dosiahnutie efektívneho 
vykurovania. Preto sa treba zamerať na to, aby pri nasledujúcej 
hĺbkovej obnove BD boli všetky opatrenia realizované v zmysle 
technických požiadaviek. 

Energetickú efektívnosť BD musí zabezpečiť naša legislatíva.
Mala by. Nemám odvahu napísať, že nemusí. Žiadne legislatív-
ne predpisy, teda zákony, vyhlášky ani iné nariadenia, váš BD 
pred vysokou spotrebou tepla neochránia. Hlavne na Slovensku 
to platí dvojnásobne. Pre posúdenie našej legislatívy (nielen) 
v oblasti energetickej efektívnosti by som rád citoval výrok euro-
poslanca...

Už priveľa rokov platí, že Slovensko sa rozvíja napriek, nie vďa-
ka svojim vládam. Vzdelaní, pracovití ľudia, v odhodlaní uspieť 
a uskutočňovať svoje nápady, posúvajú krajinu dopredu. A štát, 
sledujúc ich úsilie z bezpečnej vzdialenosti, odmieta podať po-
mocnú ruku. A z času na čas i podloží nohu. (M. Šimečka)

Treba určiť pevné pravidlá, sledovať, kontrolovať a vyhodnoco-
vať ich dodržiavanie. Dnes je to bohužiaľ hlavne štát, ktorý rád 
porušuje alebo ignoruje svoje vlastné pravidlá. Predstava, že nie-
komu bude závisieť na vysokých platbách za energie viac ako 
vlastníkom bytov je dosť komická. Hlavne v čase, keď máme na 
Slovensku akýsi zvláštny stav bezvládia. Formálne čosi platí, má-
lokto to dodržiava a nikomu to neprekáža.

V prípade spotreby tepla je zodpovednosť rozptýlená a jeden sa 
vyhovára na druhého. Nie je určený nikto, kto by mal byť priamo 
zodpovedný za spotrebu tepla v dome. Vlastníci bytov zaplatili 
za projekty, posudky, zateplenie aj TRV, a napriek tomu neexis-
tuje žiadny mechanizmus, ktorý by im umožnil vymáhať práva 
na úspory tepla a sľubované zníženie nákladov na vykurovanie. 
Myslím, že je to trochu zvláštne. Naše zákony a predpisy naria-
ďujú vlastníkom bytov v BD aby inštalovali TRV aj merače tepla, 
zateplili dom presne podľa noriem tak, aby po zateplení spĺňal 

požadované kritériá, ale dosiahnuť predpokladané zníženie spo-
treby tepla po realizácii všetkých opatrení nemusia. To už nikto 
nesleduje, nevyhodnocuje, neukladá sankcie ani nehľadá vinní-
kov, keď spotreba tepla po obnove BD nedosahuje deklarované 
hodnoty. Proste sľuby sa sľubujú a ... výsledky nikoho nezaují-
majú. Pritom mnoho opatrení pre zníženie spotreby tepla môžu 
vlastníci bytov realizovať sami. Nemusia čakať na vládu či iný 
pokyn zhora. 

Perspektíva
Na začiatku článku som spomínal, že všetky opatrenie je treba 
posudzovať aj z hľadiska dlhodobej perspektívy. Celý problém 
nadmernej spotreby tepla by sa dal zhrnúť do dvoch príčin, ktoré 
to spôsobujú. Je to falošný pocit osobnej slobody – domnievame 
sa, že vo vlastnom byte si môžeme robiť čokoľvek. Druhou je 
lakomstvo a závisť, a nezáujem o ľudí, ktorí sú takým správaním 
poškodení. Tieto dva faktory sú, žiaľ, pre väčšinu vlastníkov hľa-
daním spôsobu, ako systém oklamať a ako zásady nedodržiavať. 
Neexistuje však sloboda bez zodpovednosti. Správanie každého 
užívateľa v dome určuje konečnú spotrebu tepla. Ochrana pred 
nadmernou spotrebou tepla je len taká silná, ako jej najslabší 
článok. Ak sa zásady prevádzky vykurovacieho systému nebudú 
riadne dodržiavať a kontrolovať, tak k znižovaniu spotreby tepla 
viesť nebudú.

Aké opatrenia, koefi cienty a rozúčtovanie nákladov niekto vy-
myslí, keď bude cena tepla dvojnásobná ako je teraz? Užívatelia 
sa budú snažiť šetriť ešte viac, rozdiely v platbách budú tepla vý-
raznejšie. A všetci tí, ktorí teplom plytvajú budú očakávať ďalšie 
úľavy a koefi cienty. Do kedy bude štát, ktorý sa zaviazal znižovať 
spotrebu energie, tolerovať plytvanie, chrániť vinníkov a trestať 
tých, ktorí robia opatrenia pre optimalizáciu spotreby? 

Ak chceme BD prevádzkovať v režime budov s takmer nulovou 
spotrebou energie, musíme pre to vytvoriť podmienky a zabez-
pečiť ich riadne dodržiavanie. Každá budova by mala mať jasnú 
víziu, ako to dosiahnuť. Na záver si dovolím pripomenúť jedno 
japonské príslovie: 

Vízia bez akcie je snívanie, akcia bez vízie je katastrofa. 

Už viac ako 20 rokov žijeme v 21. storočí. Myslím, že je najvyšší 
čas si uvedomiť, že na to, aby ste posunuli bývanie a vykurovanie 
BD do 21. storočia, nestačí len vymeniť kalendáre.

Ing. Jozef Habánek
autor je energetický audítor, pracuje v Žiline
e-mail: info@zateplo.sk
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Aktuálne platná legislatíva hovorí o tom, že rozpočítanie množ-
stva dodaného tepla na vykurovanie a množstva tepla na prípravu 
teplej úžitkovej vody za zúčtovacie obdobie sa má vykonať najne-
skôr do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. Správca je 
tiež povinný najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka, predložiť 
vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej 
činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu. Správa sa týka 
najmä fi nančného hospodárenia domu, informácie o stave spo-
ločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných 
významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu. 
Zároveň je správca povinný vykonať vyúčtovanie použitia fondu 
prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jed-
notlivé byty a nebytové priestory v dome. 

ARTAV Slovensko svoje požiadavky na MH SR a MF SR odôvod-
nilo nasledovne: Prvým a základným predpokladom pre vykona-
nie rozpočítania nákladov za teplo v zmysle vyhlášky MH SR č. 
240/2016 Z.z. aktuálneho roka, je vykonať odpočty z meračov 
tepla, teplej vody a pomerových rozdeľovačov vykurovacích ná-
kladov. Približne 30 % meračov tepla a vody bytových domov, kto-
rých sa táto povinnosť týka, nie sú vybavené možnosťou diaľko-
vého odpočtu a je potrebné vykonať vizuálny odpočet so vstupom 
do bytov. 

V praxi sa však stáva, že niektorí vlastníci bytov odmietajú vstup 
odpočtára do bytu, a to aj napriek usmerneniu Úradu verejného 
zdravotníctva pri akých opatreniach je možné odpočty vykonať. 
V takýchto prípadoch je možné vykonať odpočty meradiel formou 
samoodpočtu, čo však časť vlastníkov z rôznych dôvodov nedo-
kázala vykonať. 

„Ak sa jedná o pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov 
alebo merače tepla, na správny odpočet týchto meračov je po-
trebné zaškolenie, určitá odbornosť a v tomto prípade je prob-
lematická aj verifi kácia odčítaných údajov. Z týchto dôvodov, 
k dnešnému dňu, nemáme k dispozícii všetky potrebné odpoč-
ty pre vykonanie rozpočítania nákladov za teplo a teplú vodu,“ 
uviedol Ing. Dušan Slobodník, predseda rady ARTAV Slovensko. 
 
Druhým nevyhnutným predpokladom pre vykonanie rozpočítania 
nákladov za teplo pre konečných spotrebiteľov (vlastníkov bytov) 
v stanovenom termíne do 31.5. je personálne zabezpečenie ro-
zúčtovacích a správcovských spoločností. Rozpočítavanie nákla-
dov za teplo môžu vykonávať len odborne zaškolení pracovníci, 
ktorí majú dostatočnú prax v danom odbore. Ide o podpornú 
energetickú službu, ktorá si vyžaduje precíznu znalosť legislatí-
vy. 

Ing. Dušan Slobodník, predseda rady ARTAV Slovensko, ďalej 
dodáva: „Tieto pozície sú vysoko špecializované a prakticky per-

sonálne nenahraditeľné. Ide o sezónnu prácu, kde v období od 
januára do konca mája je potrebné zvládnuť obrovské množstvo 
práce. Aj v bežnej situácii môže výpadok jedného pracovníka 
znamenať problém. V aktuálnej situácii každý deň dochádza 
k výpadkom pracovníkov z dôvodu pandémie COVID 19. Predpo-
kladané riziko výpadku viacerých pracovníkov a aj celých odde-
lení je úplne reálne.“ 
 
Čo sa môže stať, ak nebudú posunuté predmetné zákonné 
povinnosti? 

1.   Rozpočítavanie nákladov bude vypracované s nízkou 
mierou spravodlivosti. Pre korektné a čo najspravod-
livejšie rozpočítavanie nákladov za teplo a vodu sú 
nevyhnutné odpočty. 

2.   Vysoká miera uplatnenia penalizácií z dôvodu ne-
sprístupnenia či neumožnenia vykonania odpočtov 
vlastníkmi bytov bude vytvárať v spoločnosti ďalšie 
napätie, nespokojnosť a pocit nespravodlivosti. 

3.   Rozúčtovatelia a správcovia nebudú mať možnosť 
vypracovať a doručiť konečným spotrebiteľom rozpo-
čítanie nákladov v zmysle vyhlášky č. 240/2016 Z.z, 
ako splnenie povinností vyplývajúce správcom zo zá-
kona č. 182/1993. Dôvodom budú chýbajúce odpoč-
ty, aj výpadky pracovníkov čerpajúcich pandemickú 
OČR a pandemickú PN. 

Podobné požiadavky už Ministerstvu fi nancií a Ministerstvu hos-
podárstva adresovali správcovské organizácie a ARTAV Sloven-
sko sa k ich iniciatíve a požiadavkám pripája. Požadované výni-
močné posunutie termínu spomínaných zákonných povinností 
z 31.5.2021 na 31.7.2021 v tejto situácii umožní všetkým zúčast-
neným stranám získať čas na štandardné a korektné vypracova-
nie rozpočítania nákladov, ako v zmysle vyhlášky č. 240/2016 
Z.z, tak aj splnenie si povinností správcov v zmysle zákona č. 
182/1993. Posunutie termínov nie je len v záujme správcov, ale 
predovšetkým v záujme konečných spotrebiteľov. 
 
Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko (ARTAV Slo-
vensko) je dobrovoľným, nezávislým záujmovým združením 
právnických osôb, pôsobiacich v rámci Slovenskej republiky, 
a to v oblasti rozpočítavania nákladov za dodávky tepla, teplej 
a studenej vody, v zmysle platných predpisov pre jednotlivých 
vlastníkov, resp. nájomcov bytov a nebytových priestorov. 

Ing. Dušan Slobodník 
predseda rady ARTAV Slovensko 
za radu ARTAV Slovensko 
Telefón: +421 918 390 399 
E-mail: artav@artav.sk

ARTAV SLOVENSKO POŽIADALO O PREDĹŽENIE 
TERMÍNOV PRE SPRÁVCOV BYTOV NA PREDLOŽENIE 
VYÚČTOVANIA NÁKLADOV ZA TEPLO A TEPLÚ VODU
Asociácia rozpočítavateľov nákladov tepla a vody Slovensko (ďalej ARTAV Slovensko) požiadalo Ministerstvo 
hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo fi nancií Slovenskej republiky o posunutie termínu pre správcov 
bytov, ktorí sú povinní predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov vyúčtovanie nákladov za teplo a teplú 
vodu z 31. mája na neskorší termín 31. júla. Vzhľadom na aktuálnu situáciu pandémie COVID 19 na Slovensku môžu 
nastať komplikácie pri samotných odpočtoch alebo pri výpadkoch pracovníkov, ktorí vykonávajú rozpočítavanie, 
a v dôsledku toho nebude možné vypracovať alebo doručiť rozpočítavanie tak, ako po minulé roky.
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Áno, súhlasíme. Prác, ktoré je potrebné

vykonať nie je málo a vôbec nie sú lacné.

Pozrime sa však na vec inak.

Požičané splatíte z úspor
Ak sa obnova urobí , vlastníkom 

jednotlivých bytov 

prinesie viacero be-

nefitov. Rozho-

dujúcou je vý-

znamná úspora 

na platbách za 

energie pred a po obnove. Presnejšie na 

vykurovaní, ohreve teplej vody, elektrine 

v spoločných priestoroch prípadne na plyne 

alebo inom palive. Dosiahnuté úspory oby-

čajne umožnia splácanie prostriedkov poži-

čaných na obnovu aj bez zvýšenia vkladov 

do fondu údržby a opráv bytového domu. 

Teraz ste určite spozorneli. A opäť hovorí-

me áno. Bez úveru to väčšinou nejde. Preto 

je dobré nájsť banku, ktorá v tom má prax, 

pozitívne referencie a skvelú aktuálnu po-

nuku. Prvý úver na obnovu bytových do-

mov na Slovensku pred 18 rokmi poskytla 

Prvá stavebná sporiteľňa. Významným 

hráčom medzi bankami financujúcimi túto 

činnosť zostala dodnes. 

Buďte zvedaví
Viac informácií vám ochotne poskytnú ob-

chodní zástupcovia PSS. Prídu za vami hoci 

aj na schôdzu vlastníkov bytov vo vašom 

bytovom dome. Ich zoznam nájdete na 

www.pss.sk alebo zatelefonujte na číslo 

02/58 55 58 55.

Skvelé bývanie vďaka obnove
Ak by sme sa opýtali vlastníkov bytov v bytových domoch, či majú záujem 
bývať lepšie, krajšie a lacnejšie, určite by sme nenašli nikoho, kto by bol 
proti. Zrejme by sa však vyskytli hlasy, že obnoviť bytový dom vôbec nie je 
jednoduché, navyše, že je to technicky náročné a teda aj drahé. 
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