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digitálnom cloudovom projektovom viazači.
Každý to zvládne – už na prvý pokus.

„Digitalizuj sa!“

Vyskúšajte si ho zadarmo na
www.ibinder.sk

Desať dôvodov, prečo si vybrať iBinder:

 1. Zjednodušuje a sprehľadňuje procesy
 2. Jednoducho sa používa, nevyžadujú sa žiadne skúsenosti
 3. Šetrí čas, papier a peniaze
 4. Ponúka jednoduchý výpočet nákladov za službu 
 5.  Funguje v existujúcom IT prostredí, potrebuje len webový 

prehliadač
 6. Je založený na ľuďoch, nie na technológiách 
 7. Bezplatná podpora pre všetkých používateľov
 8. Minimálna doba zaškoľovania
 9. Distribuuje, ukladá a aktualizuje údaje jedným kliknutím
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V podmienkach Slovenskej republiky tvoria tieto byty v súčas-
nosti približne 3 % z celkového počtu bytov. Pre ilustráciu uvá-
dzam čísla zo Sčítania obyvateľov, bytov a domov z roku 2011, 
kedy bolo na Slovensku takmer 2 milióny bytov, z toho cca 1,8 
mil. obývaných. Pri podiele troch percent, teda verejné nájom-
né bývanie predstavuje viac ako 50 000 bytov. Z toho už bolo 
viac ako 43 000 bytov postavených po roku 2000, vďaka vytvo-
renému podpornému mechanizmu obstarávania nájomného 
bývania. Ide o kombináciu fi nancovania obstarávacích nákla-
dov prostredníctvom dotačnej podpory z Ministerstva dopravy 
a výstavy SR (od 30 až do 75 %) a zvýhodneného úveru zo Štát-
neho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), zvyšná časť obstarávacích 
nákladov.

V tomto článku sa chcem venovať štatistickému vykazovaniu 
počtu nájomných bytov. Vytvorený podporný systém fi nancova-
nia umožňuje mestám, obciam, vyšším územným celkom (VÚC) 
a v prípade Bratislavy a Košíc aj mestským častiam, získať do 
svojho majetku byty, ktoré majú charakter cenovo dostupné-
ho, verejného nájomného bývania. Ponuka tohto fi nancovania 
je určená pre všetky dotknuté samosprávy, bez ohľadu na ich 
polohu, alebo výkonnosť existujúcej lokálnej ekonomiky. 

Pri určovaní počtu nájomných bytov je možné vychádzať z dvoch 
zdrojov údajov. Jedným z nich sú údaje zo Štatistického úradu 
Slovenskej republiky (ŠÚSR), ktoré vykazujú vo štvrťročnej pe-
riodicite počty začatých, dokončených a rozostavaných bytov. 
Tým druhým zdrojom údajov sú štatistiky Ministerstva dopravy 
a výstavby SR (MDV SR) o počte podporených nájomných bytov 
v jednotlivých rokoch. 

Pozrime sa najskôr na údaje, ktoré vykazuje ŠÚSR o počte 
dokončených bytov. Na začiatok niekoľko pojmov: dokončený 
byt je byt, na ktorý bolo vydané kolaudačné rozhodnutie; začatý 
byt je byt, na ktorý bolo vydané stavebné povolenie; vlastníc-

tvo územnej samosprávy (VÚS) je vlastníctvo miest, obcí, VÚC 
a mestských častí. Takmer všetky byty dokončené vo VÚS sú 
obstarané prostredníctvom fi nančnej podpory štátu, preto tak-
to obstarané byty považujeme za byty vo verejnom nájomnom 
sektore. 

A teraz už reč čísiel za obdobie rokov 2011 až 2018
V rokoch 2011 až 2018 bolo podľa údajov zo ŠÚSR dokonče-
ných 5951 bytov vo VÚS, teda nájomných bytov za regulovanú 
cenu. Vývoj bol postupne podľa štatistických údajov klesajúci, 
a to nasledovne: 

Tab. 1 Počet dokončených bytov vo vlastníctve samosprávy podľa ŠÚ SR

POČET DOKONČENÝCH BYTOV VO VLASTNÍCTVE ÚZEMNEJ 
SAMOSPRÁVY V ROKOCH 2011 AŽ 2018

rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Spolu

Počet do kon-
čených bytov 1544 1544 1064 680 339 359 226 195 5951

Zdroj: ŠÚSR

Skutočne vidíme rapídny pokles počtu dokončených nájom-
ných bytov vo VÚS z počtu 1544 dokončených bytov v rokoch 
2011 a 2012 až k počtu 195 dokončených bytov v roku 
2018. Pokles o viac ako 87 % iba za obdobie 7 rokov. Ročný 
priemer za uvedené obdobie je 743 dokončených nájomných 
bytov.

Ale je to skutočne tak? Stačí si vziať iba túto štatistiku 
a môžeme robiť závery, že sa na Slovensku takmer nestava-
jú nájomné byty? Resp. že počet nových nájomných bytov sa 
skokovo znižuje a blíži sa k zanedbateľnému číslu?

Poďme sa pozrieť teraz na druhý zdroj údajov, ktorým je štatis-
tika MDV SR o počte podporených bytov dotáciami MDV SR 
v rovnakom období. Ako už bolo spomínané, prevažná väčši-
na bytov vo VÚS je obstarávaná prostredníctvom kombinácie 
dvoch zdrojov fi nancovania, a to dotácie z MDV SR a zvýhodne-
ného úveru zo ŠFRB. Súčet takto poskytnutých zdrojov vykrýva 
obstarávacie náklady na 100 %. 

V uvedenom období predstavuje súčet podporených nájom-
ných bytov 12 440 bytov, ktorých počty v jednotlivých rokoch 
boli nasledovné: 

Tab. 2 Počet podporených bytov v rokoch 2011 až 2018

POČET PODPORENÝCH BYTOV DOTÁCIAMI MDV SR 
V ROKOCH 2011 AŽ 2018

rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Spolu

počet pod-
porených 

bytov
1589 1288 1399 2007 1900 1348 1524 1385 12440

Zdroj: MDV SR

Priemerný ročný počet podporených nájomných bytov je na 
úrovni 1555 bytov. 

 PREČO SA PODĽA NIEKTORÝCH ÚDAJOV STAVIA STÁLE 
MENEJ NÁJOMNÝCH BYTOV?
V ostatných týždňoch až mesiacoch sa stala jednou z tém vo verejnom priestore aj výstavba nájomných bytov. 
Nájomné byty vo viacerých európskych krajinách zabezpečujú bývanie pre podstatnú časť obyvateľov. Špeciálnou 
kategóriou je verejné, resp. sociálne nájomné bývanie.

Nové Mesto nad Váhom

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2020
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Prečo ten rozdiel? Je niekde vo vykazovaní chyba? Nie sú po-
užívané korektné údaje? 

Všetky tieto otázky sú legitímne a ak chceme nájsť správnu od-
poveď, musíme sa pozrieť na viacero faktorov. 

Prvým z nich je dôležitý faktor v spôsobe vykazovania počtu 
dokončených bytov ŠÚSR. Pri tomto vykazovaní sa vychádza 
z riadne overených dokumentov v stavebnom procese, teda pri 
vykazovaní dokončených bytov sa ako forma vlastníctva pri by-
toch uvádza na základe toho, kto je uvedený v kolaudačnom 
rozhodnutí ako vlastník stavby. Obdobne je to aj pri vykazovaní 
počtu začatých bytov, aj tam sa vlastníctvo posudzuje podľa 
toho, aký vlastník je uvedený v stavebnom povolení. 

Na základe tohto princípu sa za byty dokončené samosprávou 
(teda verejné nájomné byty) považujú iba tie, ktorých vlastní-
kom pri kolaudácii je samospráva. Vykazovanie ŠÚSR už neza-
chytáva zmenu vlastníctva, ktorá môže nastať po kolaudačnom 
rozhodnutí. 

Prečo to hovorím? Tým sa totiž dostávam k druhému dôležité-
mu faktoru. Tým je spôsob obstarávania nájomných bytov sa-
mosprávou. Samospráva má pri obstarávaní nájomných bytov 
v princípe dve možnosti. Jednou z nich je výstavba (vtedy je pri 
kolaudačnom rozhodnutí ako vlastník uvedená samospráva) 
a druhou z nich je kúpa už hotových bytov do vlastníctva. Pod-
mienkou pri kúpe je, že samospráva môže kúpiť iba také byty, 
od kolaudácie ktorých neuplynuli viac ako tri roky. 

Je zrejmé, že ak samospráva kupuje už skolaudované byty 
na trhu, tak v štatistickom vykazovaní sú tieto byty vykázané 
zvyčajne ako byty v tuzemskom súkromnom vlastníctve (sta-
vebník, developer, banka a pod) a nie ako byty vo vlastníctve 
samosprávy. 

Avšak prečo k takémuto poklesu v štatistike dokončených 
bytov prichádza v ostatných rokoch?

Vysvetlenie je veľmi jednoduché. Kým do roku 2010 výrazne 
dominovala výstavba nájomných bytov, kde vlastníkom, ktorý 

bol uvedený v kolaudačnom rozhodnutí bola samospráva, tak 
po roku 2010 začalo výraznejšie dominovať obstarávanie by-
tov do vlastníctva samosprávy kúpou. 

Pre uľahčenie vysvetlenia prikladám nasledujúcu tabuľku:

Tab. 3 Podiel bytov vo vlastníctve samosprávy obstaraných kúpou na 
celkovom počte obstaraných bytov

ROK 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 spolu

POB 1589 1288 1399 2007 1900 1348 1524 1385 12440

BOK 251 245 792 1883 1754 1193 1230 1091 8439

PP 15,8 19 56,6 93,8 92,3 88,5 80,7 78,8 65,7

POB – počet obstaraných bytov
BOK – v tom počet bytov obstaraných kúpou
PP – percentuálny podiel bytov obstaraných kúpou

Zdroj: MDV SR

Môžeme konštatovať, že hlavne po roku 2013 už absolútne do-
minuje kúpa dokončených bytov pôvodného vlastníka, pričom 
priemer za roky 2013 až 2018 je až na úrovni takmer 82 %.

Z uvedeného vyplýva, že menej ako každý piaty byt, ktorého ob-
staranie bolo po roku 2013 podporené dotáciami z MDV SR, bol 
zároveň dokončený a skolaudovaný vo vlastníctve samosprávy, 
a teda bol aj vykázaný v jej vlastníctve v štatistike dokončených 
bytov vedenej ŠÚSR. Zmeny vlastníctva v čase po kolaudácii 
sa totiž už pre potreby vykazovania počtu dokončených bytov 
nesledujú. 

Preto by bolo korektnejšie, aby sa pri uvádzaní štatistiky sku-
točne obstaraných nových nájomných bytov samosprávou vy-
chádzalo z údajov, ktoré na svojom webovom sídle uvádza MDV 
SR.

Na záver si dovolím priložiť ešte jednu tabuľku (Tab. 4), ktorá 
vypovedá o tom, v ktorých krajoch a v akom počte sa za obdo-
bie rokov 2011 až 2018 obstarávali nájomné byty.

Ing. Miloš Hajdin
riaditeľ odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Tab. 4 Celkový počet podporených bytov v rokoch 2011 až 2018

CELKOVÝ POČET PODPORENÝCH BYTOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V ROKOCH 2011 AŽ 2018

ROK 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SPOLU

Slovenská republika 1589 1288 1399 2007 1900 1348 1524 1385 12 440

Bratislavský kraj 24 8 59 23 0 0 12 0 126

Trnavský kraj 294 90 168 273 362 220 139 142 1688

Trenčiansky kraj 202 306 126 276 263 229 317 87 1806

Nitriansky kraj 271 262 250 423 273 250 328 301 2358

Žilinský kraj 288 123 258 186 205 106 103 224 1493

Banskobystrický kraj 141 136 146 356 396 189 201 244 1809

Prešovský kraj 293 255 291 357 327 181 320 306 2330

Košický kraj 76 108 101 113 74 173 104 81 830

Zdroj: MDV SR

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2020
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Už po deviatykrát sme sa poctivo pripravili na konferenciu, ktorá 
je už klasicky zameraná na zvýšenie odbornej úrovne správcov. 
Program, na ktorom sme tri mesiace pracovali, je postavený ako 
vždy v základe formou prednášok, ale tohto roku bude doplne-
ný o viaceré diskusie. Obľúbené témy z poznatkov kontrol SOI, 
ktoré boli vykonané u správcov za minulý rok, končia pravidelne 
rozsiahlou diskusiou. Podobne bude tomu predpokladám aj pri 
diskusii, ktorá sa bude týkať témy nového zákona o bývaní. Naša 
konferencia je známa aj tým, že je otvorená pre všetkých správ-
cov – bez ohľadu na to, kto je a kto nie je v nejakom združení. 
Som toho názoru, že právo podieľať sa na tvorbe nového záko-
na má úplne každý správca či predseda spoločenstva vlastní-
kov. Dejú sa všelijaké veci a je treba sa zjednotiť na tom, ako 
má nový zákon vyzerať. Zatiaľ však každý „hrabká“ na svojom 
piesočku, čo nie je dobre.

Po smutných udalostiach v Prešove venujeme samostatnú sek-
ciu na konferencii protipožiarnym opatreniam pri správe byto-
vých domov. Problematika zvyšovania požiarnej bezpečnosti 
a požiarnej ochrany v bytových domoch bude isto sprievodcom 
pre správcov do budúcna. Horúcou témou sú aj plesne a riasy 
na našich fasádach. Sanácie zateplených fasád a starostlivosť 
o už obnovené fasády sú témy, ktoré musia riešiť pomaly všet-
ci. Tí, ktorí ešte nemajú obnovené rozvody, sa dozvedia novinky 
a možnosti obnovy odhlučnenými systémami rozvodov kanalizá-
cie. Neopomenieme aj témy o energetickej efektívnosti, mera-
ní a regulácii, kde nás čakajú zaujímavé témy a novinky, ktoré 
vyplývajú pre správcov zo smerníc Európskej únie. 

Množstvo odpovedí bude v sekcii, ktorá je venovaná správe 
budov. Nahromadené otázky pre právnikov, ako aj ostatných dis-
kutujúcich čakajú na zodpovedanie. Hlavnou témou by mal byť 
pripravovaný (?) zákon o bývaní, po ktorom prahne naša repub-
lika ako púšť po kvapke vody. Nejakú predstavu má aj Združenie 
správcov a užívateľov nehnuteľností, bolo by však správne, ak 

by sme všetci pridali ruku k dielu a začali sa na tvorbe tohto 
zákona podieľať spoločne. Verím, že práve spoločným úsilím by 
sa podaril dobrý zákon, ktorý by sme spoločne vybudovali tak, 
ako tomu bolo pred pár rokmi... Veľmi ľutujem, že pandémia 
tento čas odďaľuje a veci, ktoré sa mohli posunúť ďalej, prešľa-
pujú na mieste.

Vďaka za podporu akcie patrí našim generálnym partnerom: 
predovšetkým spoločnostiam Lukystav a značke Ceresit (Hen-
kel), ďalej naozaj všetkým partnerom našej konferencie, ktorí 
sa zodpovedne pripravili na konferenciu svojimi prednáška-
mi aj odbornými článkami. Verím, že práve s ich pomocou sa 
vytvorí aj v septembri dobrá nálada, upevnia sa zas medziľud-
ské, obchodné aj partnerské vzťahy. Prajem do tohto času všet-
kým mnoho zdravia a trpezlivosti, aby sme sa všetci stretli tak 
v pohode, ako vždy. 

Za ZSaUN
Mgr. Eugen Kurimský 
a prípravný výbor konferencie Správa budov 2020

KONFERENCIA SPRÁVA BUDOV 2020 
BUDE AŽ V SEPTEMBRI
Milá rodina správcov, milí obchodní partneri, priatelia, známi.... moja milá „veľká rodina“ správcov, spoločenstiev, 
partnerov, kamarátov i známych! Všetci vnímame ťažko tieto hektické dni, kedy dnes neviete, čo bude zajtra. 
Koronavírus sa dotkol aj nás, bežného života správcov, ako aj života nášho združenia, ktoré pre vás organizuje 
každoročne konferenciu Správa budov. Z rozhodnutia vlády sa akcie, pri ktorých sa zhromaždí také množstvo 
ľudí, ako tomu býva u nás, zakázali. Konferenciu sme museli presunúť na čas, kedy dúfame, že pandémia bude 
už za nami a budeme si môcť po stresovom období oddýchnuť v lone termálnej Bešeňovej. Chcem poďakovať 
všetkým, ktorí nezostresovali a ubytovanie si jednoducho presunuli na nový termín konferencie Správa budov 
2. – 4. 9. 2020.

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2020
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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 komplexne, vlastníkom 

jednotlivých bytov 

prinesie viacero 

benefi tov. 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 fi nancujúcimi 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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Na uvedené refl ektuje už aj revidovaná tepelnotechnická nor-
ma (STN 73 0540-2), keď sa majú zabudovávať výplne otvo-
rov (v tom aj okenné konštrukcie) triedy prievzdušnosti 4 (t. j. 
najvyššej tesnosti). U týchto budov už okná nie sú potrebné 
kvôli vetraniu – túto funkciu spĺňa vetracie zariadenie, ktoré za-
bezpečuje prísun požadovaného množstva čerstvého vzduchu. 
Oknami sa v budovách s vysokou energetickou hospodárnosťou 
nevetrá, čo vedie k veľkým energetickým úsporám (vetranie za-
bezpečuje systém riadeného vetrania). 

Defi nícia kvality okien v normách
Vo všeobecnosti kvalita okien pozostáva z kvality vyhotovenia, 
vrátane splnenia technických požiadaviek na výrobok určených 
projektom a kvality zabudovania určených projektom a normou. 
Pokiaľ vzhľadové vlastnosti ako výskyt vád na povrchu dreve-
ných, plastových alebo hliníkových okien by mala určovať ná-
rodná norma, technická podmienka výrobku, zmluva a v nie 
poslednom rade vzorka vo vzorkovni výrobcu, tak technické 
vlastnosti – parametre určuje európska norma. Parametre sú 
už spomínaná prievzdušnosť, ďalej napr. vodotesnosť, odolnosť 
zaťaženiu vetrom, akustické vlastnosti, súčiniteľ prechodu tepla 
a ďalšie. Niektoré sú určené triedou (napr. vodotesnosť) a iné 
číselnou hodnotou (napr. súčiniteľ prechodu tepla). Spôsob vy-
jadrenia parametrov určuje harmonizovaná európska norma. 
V projekte by mala byť určená hodnota parametra triedou alebo 
číselnou hodnotou pre konkrétne požitie okna v stavbe. Použitie 
okna v stavbe je určené jeho umiestnením, nadzemnou výškou, 
orientáciou k svetovým stranám a pod. Splnenie jednotlivých 
tried a číselných hodnôt z harmonizovanej európskej normy pre-
ukazuje výrobca vyhlásením parametrov a označením CE. Výro-
bok, ktorý nespĺňa harmonizovanú európsku normu nemôže byť 
označený CE označením. A tu je najčastejší kameň úrazu! Po-
kiaľ vyhlásenie parametrov sa robí na základe skúšok prototypu 
hoci aj v skúšobni v zahraničí, realita je niekedy iná. I keď vý-
robcu by mala zaväzovať zmluva a systémové podmienky použiť 
výlučne materiály od dodávateľov, ktorí ich dodali do prototypu 
podrobeného skúškam, technológiou a zariadeniami uvedený-
mi v systémových postupoch, reklamácie užívateľov okien často 
poukazujú na skutočnosti, že tomu nie vždy je tak. V blogu na 
internetovej stránke www.mobilab.sk sa delíme s čitateľmi so 
získanými poznatkami z tejto oblasti. 

Prevzatie okien
U veľkých stavieb existujú technické dozory, ktoré investorovi 
zodpovedajú za kontrolu splnenia požiadaviek projektu. V in-
dividuálnej výstavbe je často technickým dozorom sám budúci 
užívateľ. To platí aj pri výmene okien u starších stavieb. Nakoľko 
len výnimočne budúci užívateľ je odborníkom v tejto oblasti je 
dôležité, aby všetky postupy boli zdokumentované. Preberacie 
listy, nálepky zo skla a výrobku by mali byť prenesené do dok-
ladov dodaných s výrobkom a archivované. Pokiaľ sú súčasťou 
stavebné práce, napríklad spojené so zabudovaním okna do 
stavby je potrebná fotodokumentácia všetkých nápisov na oba-

loch použitých materiálov, ale aj postupu prác. V budúcnosti to 
uľahčí identifi káciu príčin vyskytnutých vád. V spomínanom blo-
gu je uvedený príklad mladomanželov, ktorí ani netušili, že mali 
v jednej z miestnosti nového kúpeného domu zabudované okná 
s dvojsklom ale aj trojsklom. Sú jednoduché pomôcky ako po-
mocou plameňa sviečky alebo zapaľovača identifi kovať okrem 
počtu skiel aj to či majú nízkoemisné vrstvy skla. Nízkoemisné 
vrstvy zabezpečujú dominujúci podiel tepelného odporu izolač-
ného skla. Niekedy treba dať pozor aj na klamlivé nápisy na 
dištančných rámikoch izolačných skiel (obr. 1). SOI, ktorá by to 
mohla kontrolovať nemá často právomoci alebo technické pros-
triedky a niekedy ani vedomosti, aby tieto podvody odhaľovala.

Postup pri podozrení na nekvalitu okna
Medzi najčastejšie reklamované vady spojené s oknami je tzv. 
„rosenie“ okien“ (kondenzácia vodnej pary na oknách). Rozsiah-
la kondenzácia (obr. 2 až 5) poškodzuje nielen samotné okná 
(kovanie, tmely a pod.), ale aj ostatné konštrukcie, ktorými je 
okno obklopené (parapety, ostenia, drevené podlahy). Počas pe-

OKENNÉ KONŠTRUKCIE A ICH KVALITA
Ing. Pavol Panáček, PhD., MOBILab, s. r. o. Bratislava, e-mail: panacek@mobilab.sk

Okenné konštrukcie sprostredkúvajú vizuálny kontakt s vonkajším prostredím a presvetľujú vnútorné priestory 
budovy. Okrem toho sa od izolačných skiel zabudovaných v okenných konštrukciách očakáva veľmi dôležitá funkcia 
zabezpečovať pasívne solárne zisky, zhromažďovanie slnečnej energie, ktorá ohrieva vnútorné priestory. Tretia, 
veľmi dôležitá funkcia okien vetranie, ustupuje na dôležitosti z dôvodu, že u okien budov s vysokou energetickou 
hospodárnosťou sa očakáva regulácia vetrania mimo okien. 

Obr. 1 Zavádzajúce označenie izolačného skla, harmonizovaná EN 1279-
5 ukladá vyjadrovať Ug výpočtom, t. j. podľa EN 673. EN 674 alebo EN 
675 sa môže použiť len vtedy, ak nie je možné Ug stanoviť výpočtom. A to 
nie je prípad izolačného dvojskla plneného argónom

Obr. 2 Kondenzácia vodnej pary na okraji zasklenia, o.i. vplyv dištančné-
ho rámika

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2020
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riodicky opakujúcej sa kondenzácie dochádza k poškodzovaniu 
týchto konštrukcií, prejavujúcimi sa škvrnami na maľovke až jej 
opadávaním, hnilobou susediacich drevených obkladov, podláh 
a pod. Veľmi závažnou a nebezpečnou chybou je výskyt ples-
ní, ktoré sú tiež dôsledkom nízkych povrchových teplôt a kon-
denzátu na konštrukciách. Plesne sú mimoriadne nebezpečné, 
pretože priamo ohrozujú zdravie užívateľov bytov. V niektorých 
extrémnych prípadoch na oknách alebo v drážkach okien, voda 
nekondenzuje, ale rovno zamrzne.

Pre pochopenie kondenzácie na skle okna je vhodné násled-
né vysvetlenie: „Vlhkosť vzduchu je úmerná množstvu vodných 
pár vo vzduchu. V závislosti od teploty a tlaku sa mení kapa-
cita vzduchu pre vodnú paru.” Relatívna vlhkosť vzduchu (RH) 
je pomer medzi aktuálnym množstvom vodnej pary vo vzduchu 
a maximálnym možným množstvom pri danej teplote a tlaku (pri 
vyššej teplote je vzduch schopný prijať viac vodnej pary, naopak 
pri jeho ochladení sa toto množstvo zmenšuje). Tzv. rosný bod je 
stav, keď vzduch je úplne nasýtený vodnou parou (RH = 100 %). 
Po pridaní ďalšej vodnej pary, alebo po ochladení vzduchu dôj-
de ku kondenzácii, alebo ak prebytočná vodná para zmení sku-
penstvo z plynného na kvapalné a objaví sa voda (kondenzát). 
Základnými dôvodmi pre vznik porúch výskytu kondenzácie na 
povrchoch stavebných konštrukcií sú:

dôsledky parametrov vnútorného prostredia (teplota, 
vlhkosť, tlak);
technické parametre okien a okolitých konštrukcií.

Pretože, ak sme pri výbere okna postupovali odporúčanými po-
stupmi [3] a dodávateľ nám k dodávke okien poskytol vyhlásenie 
parametrov a CE označenie [4] nemáme v prvom kroku dôvod 
preverovať technické parametre okien. Pre zabezpečenie te-
pelnej pohody by sa mala priemerná výsledná teplota vzduchu 
v obytných miestnostiach pohybovať v rozmedzí 21 ± 2 °C, v lete 
by nemala presiahnuť 26 °C, pričom povrchové teploty by sa ne-
mali od výslednej teploty v miestnosti líšiť o viac ako 6 ± 2 °C. 
Odporúčaná teplota podlahy je v rozmedzí 17 – 28 ° C. Pre pocit 
tepelnej pohody je dôležité sledovať aj vertikálne rozloženie teplôt 
a radiačnej teploty. Z hygienického hľadiska by teplota v miest-
nosti počas spánku nemala klesnúť pod 16 °C (kvôli zníženiu ob-
rannej schopnosti organizmu voči respiračným ochoreniam), ale 
pre zníženie rizika kondenzácie je vhodné dodržať požiadavky na 
hodnoty poklesu výslednej teploty v miestnosti v zimnom období 
o maximálne 3 – 4 °C podľa spôsobu vykurovania.

Napríklad, ak cez deň vykurujeme obytnú miestnosť, napr. na 
24 °C a v noci znížime teplotu na 16 °C, zníži sa podstatne 

Obr. 3 Kondenzácia vodnej pary v strede zasklenia vplyvom zúženia 
medziskleného priestoru

Obr. 4 Kondenzácia vodnej pary na ráme okna, o.i. vplyv zabudovania 
okna

Obr. 5 Celoplošná kondenzácia vodnej pary na skle – vysoká vlhkosť 
v byte Obr. 6 Príklad vzniku kondenzátu pri znížení povrchovej teploty
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vďaka ochladeniu vzduchu o 8 °C jeho schopnosť absorbovať 
vlhkosť, ktorá sa potom ľahšie objaví ako skondenzovaná voda 
na najchladnejšom povrchu v miestnosti, ktorým najčastejšie 
býva presklená okenná výplň. Pri relatívnej vlhkosti vnútorné-
ho vzduchu 75 % a teplote vnútorného vzduchu 24 °C dôjde ku 
kondenzácii vlhkosti už pri znížení teploty o cca 4 °C (obr. 6).

Relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti je jedným z faktorov, 
ktoré napríklad na rozdiel od teploty vzduchu dokážeme subjek-
tívne veľmi ťažko pociťovať a hodnotiť. Optimálne hodnoty pre 
ľudský organizmus sa pohybujú okolo 40 %. Návrhová relatívna 
vlhkosť vnútorného vzduchu stanovená STN 73 0540-2 je φi = 
50 %. Vlhkosť je nutné v obytnom prostredí sledovať a upravo-
vať – najjednoduchšou cestou je výmena vzduchu vetraním. 
Nepriaznivé zdravotné následky môže mať pokles relatívnej vlh-
kosti v zimnom období na 20 % aj menej, ku ktorému dochádza 
vplyvom vykurovania, rovnako ako zvýšenie vlhkosti nad 60 % 
v ostatných ročných obdobiach. V bežnom živote môže byť vlh-
kosť presahujúca trvale 60 % už nebezpečným faktorom, pre-
tože ak dôjde na chladnejších plochách vnútorných konštrukcií 
ku kondenzácii vzdušnej vlhkosti, dochádza na vlhkom murive 
k rastu plesní. V porovnaní s relatívnou vlhkosťou 30 – 40 % sa 
pri tejto relatívnej vlhkosti až dvojnásobne množí počet prežíva-
júcich mikroorganizmov (Staphylococcus, Streptococcus).

Základným opatrením na zabezpečenie vhodných mikrokli-
matických podmienok prostredia a dodržanie limitov všetkých 
ostatných veličín je vetranie – v zimnom a prechodných obdo-
biach roka samozrejme v spojení s vykurovaním. Všeobecne 
platí, že kvalita vzduchu v budovách býva vždy horšia ako kva-
lita vzduchu vonku. Vetranie a prívod čerstvého vonkajšieho 
vzduchu sú základnými predpokladmi zdravého bývania. Preto 
je nutné, aby koncept výmeny vzduchu v obytnom priestore bol 
správne navrhnutý architektom či projektantom, ale súčasne je 
tiež dôležité, aby bol využívaný a dodržiavaný jeho užívateľmi 
– a to v ich vlastnom záujme. Odporúča sa miestnosti vetrať 2 
– 3x denne ráno (prípadne na obed) a večer krátkym otvore-
ním všetkých krídel okna na dobu 5 – 10 minút. Počas vetra-
nia nesmie dôjsť k významnému ochladeniu vnútorných stien, 
aby mohli fungovať fyzikálne podmienky vyplývajúce z Mollie-
rovho diagramu (obr. 7). Je to aj odpoveď na časté námietky 
„odporcov vetrania“, že predsa v zime je vlhkosť vonkajšieho 

vzduchu niekedy vyššia ako vlhkosť vo vnútri miestnosti. Ako 
z grafu na obr. 7 vyplýva, ak do miestnosti „vpustíme“ vetraním 
studený vlhký vzduch (bod 1 grafu) s teplotou napr. –10 °C 
a RH = 90 % jeho rýchlym ohriatím prostredníctvom odovzda-
nej teploty stien miestnosti na teplotu 20 °C, sa okamžite zníži 
vlhkosť na 10 % (bod 2 grafu) a čerstvý vzduch je pripravený pri-
jať (odobrať) ďalšiu vlhkosť produkujúcu užívateľmi miestnosti 
(ľudia, rastliny, pranie, vodná hladina akvária a pod). Súčasne 
je nutné dodržať limitné hodnoty pre koncentráciu CO2 a ďal-
ších plynných zlúčenín. Priemerná hodnota CO2 v priebehu 24 
hodín by nemala prekročiť 1000 ppm (1800 mg/m2), najvyššia 
prípustná okamžitá hodnota, ktorá by nemala byť prekročená 
počas 24 hodín je 1200 ppm (2160 mg/m³) (WHO/EURO: Air 
Quality guidelines, 1992). Pre koncentráciu CO2 v interiéri 1000 
ppm je nutný prívod čistého vzduchu 30 m³/h.os, u znečistené-
ho vzduchu (najmä v mestách) až 34 m³/h.os. Pre dodržanie 
nárazovej koncentrácie CO2 do 1200 ppm musí byť minimálna 
hodnota čistého privádzaného vzduchu 23 m³/h.os, znečiste-
ného vzduchu (najmä v mestách) až 25 m³/h.os. Tieto hodnoty 
sú dôležité najmä pri dimenzovaní núteného vetrania [5].

Prostredie na posúdenie kvality zabudovaných okenných kon-
štrukcií je defi nované teplotou a relatívnou vlhkosťou vzduchu. 
Návrhová vnútorná teplota a návrhová relatívna vlhkosť v zim-
nom období θi v °C, ak sa neuvádza inak, sa stanoví podľa 
druhu (kategórie) budovy a účelu vnútorného priestoru podľa 
tabuľky 1 STN 73 0540-3. Na tieto podmienky sú stanovené 
aj požadované hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie 
a najnižšej povrchovej teploty konštrukcie podľa STN 73 0540-
2. Normalizované podmienky vnútorného vzduchu (pre obytné 
priestory vo vykurovacej sezóne) podľa STN 73 0540-3 sú pri 
teplote vnútorného vzduchu θai = 20 °C a relatívnej vlhkosti 
vnútorného vzduchu φi = 50 %. Na zistenie užívateľských pod-
mienok, v ktorých sa okná používame kalibrované záznamníky 
teploty a vlhkosti vzduchu, zaznamenávajúce tieto parametre 
minimálne jeden týždeň (obr. 8). Meradlá musia byť umiestne-
né v dostatočnej vzdialenosti od vykurovacích telies a otvoro-
vých výplní, najlepšie v strede meranej miestnosti. Minimálna 
doba merania je stanovená na jeden týždeň. Na každú obytnú 
miestnosť sa určí minimálne jedno meradlo teploty a vlhkosti.

Namerané výsledky sa štatisticky spracujú a vypočíta sa horná 
a dolná hranica intervalu na hladine významnosti 95 %. Pred 
štatistickým spracovaním sa odporúča prepočítať hodnoty re-
latívnej vlhkosti vzduchu na normovú teplotu 20 °C. Z name-
raných údajov je možné so štatisticky vysokou pravdepodob-
nosťou stanoviť mieru prekračovania normových požiadaviek. 
Ak sa meraním potvrdí vysoká vlhkosť užívateľského prostredia 
prekračujúca 50 až 60 % RH po prepočítaní na teplotu prostre-

Obr. 7 Mollierov diagram a príklad zmeny RH pri zmene teploty 
pri vetraní

Obr. 8 Záznam z merania teploty, RH a rosného bodu vzduchu
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dia 20 °C, nastúpi hľadanie a postupné vylučovanie zdrojov vlh-
kosti. Pokiaľ sa uvedeným meraním potvrdia vyhovujúce pod-
mienky užívania môžeme pristúpiť k ďalšiemu kroku prevereniu 
technických parametrov okolitých konštrukcií. 

Vplyv muriva ostení na vznik plesní v okolí okna 
Základom určenia vhodnosti muriva, v ktorom má byť alebo už 
je zabudovaná okenná konštrukcia vychádza z predpokladu, že 
zabudovanie okennej konštrukcie bude/je v súlade so zásada-
mi opísanými v STN 73 3134. Podľa literárneho prameňa [6], 
osadenie okennej konštrukcie z hľadiska vnútorných povrcho-
vých teplôt vyhovuje pre rozsah rámových konštrukcií pre sú-
činiteľ prechodu tepla rámu okna Uf (0,8 až 1,7) W/(m2.K) iba 
vtedy, ak má murivo (obvodová stena) tepelný odpor R ≥ 1,0 
m2.K/W. Preto pred každým posudzovaním kvality zabudovania 
okna sa odporúča zistiť či tepelný odpor muriva, v ktorom je 
okno osadené vyhovuje tejto požiadavke.

Tepelný odpor muriva je možné stanoviť výpočtom a meraním 
(obr. 9). Pri výpočte sa postupuje podľa STN 73 0540. 

Vplyv zhotovenia pripojovacej škáry na vznik plesní 
v okolí okna
Kvalita pripojovacej škáry sa podieľa 50 % na kvalite zabudo-
vaného okna. Čoraz častejšie sa vyskytuje posudzovanie kvality 
zabudovaných okien pomocou termovíznych meraní (obr. 10). 
Túto metódu sa snažia používať súdni znalci a iní majitelia ter-
movíznych kamier. Metóda nadobudla na masívnosti použitia 
zlacnením termovíznych adaptérov na niektoré smartfóny. Je 
obecne známou skutočnosťou, že termovízne meranie je kva-
litatívna metóda odhaľujúca nepravidelnosti v obálke budovy. 
Ku výpovednej schopnosti meraní povrchových teplôt na pripo-
jovacej škáre pomocou termovízie je potrebné pristupovať veľmi 

citlivo a odporúča sa tento spôsob overiť dlhodobým meraním 
dotykovými teplomermi. V podstate u nepriehľadných konštruk-
cií je potrebné vážne počítať s tepelnou zotrvačnosťou konštruk-
cie. Na tento problém bolo poukázané v príspevku [9]. 

Zistenie technických parametrov (zabudovaných) okien 
v stavbe
Zistenie technických parametrov okien zabudovaných v stav-
be je určite obťažnejšie ako ich overenie si pred zabudovaním. 
Preto pred zabudovaním okien väčšieho počtu je odporúčané 
overenie stability kvality výroby okien na prvých kusoch z doda-
ných okien alebo pripravených na expedíciu [3], [10]. Prínosom 
pre odhalenie príčin kondenzácie vodnej pary je ak investor 
vlastní vyhlásenie parametrov a CE – označenie podľa Naria-
denia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. 
marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmien-
ky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje 
smernica Rady 89/106/EHS. U okien a vonkajších dverí musí 
výrobca (nie predajca) pred uvedením výrobku na trh vydať vyh-
lásenie o parametroch (pred rokom 2003 vyhlásenie zhody) 
a na výrobok alebo do sprievodnej dokumentácie dať CE ozna-
čenie (viď Nariadenie). Vzhľadom na to, že ide o nariadenie, je 
priama vykonateľnosť nariadenia vo všetkých členských štátoch 
sa vykonávajú len implementačné opatrenia. Obsah vyhlásenia 
o parametroch je upravený Nariadením (príloha III). Označenie 
CE sa pripája na tie stavebné výrobky, pre ktoré výrobca vypra-
coval vyhlásenie o parametroch. Ak výrobca vyhlásenie o para-
metroch nevypracoval, označenie CE nesmie pripojiť. Ak výrob-
covia pripoja alebo nechajú pripojiť označenie CE, naznačujú 
tým, že preberajú zodpovednosť za zhodu stavebného výrobku 
s deklarovanými parametrami, ako aj za zhodu so všetkými 
uplatniteľnými požiadavkami ustanovenými v nariadení o sta-
vebných výrobkoch a iných relevantných harmonizačných práv-
nych predpisoch únie, v ktorých sa ustanovuje pripojenie tohto 
označenia. 

V prvom kroku na zistenie technických parametrov (zabudova-
ných) okien si musíme si byť istí, že sa jedná o výrobok, na 
ktorý vydal výrobca vyhlásenie parametrov a CE – označenie. 
Existujú rôzne algoritmy, ktorými i pri nedostatku ďalších in-
formácii od výrobcu je možné sa dopátrať, že ide o výrobok, 
na ktorý bolo vydané vyhlásenie parametrov a spĺňa ďalšie 
normové podmienky na fungovanie výrobku. Identifi kujeme: 
stavebnú hĺbku profi lov, ich priehyby a zvesenie, druh tesne-
nia, použité kovanie a rozostupy medzi uzatváracími bodmi ko-
vania, nastavenie prítlaku krídla na rám okna, zatváracia sila 
krídla okna, presah naliehavky krídla cez rám okna, hrúbku 
jednotlivých tabúľ izolačných skiel a vzdialenosti medzi skla-
mi, druhu dištančného rámika a pod. Medzi časté vady majú-
ce vplyv na kondenzáciu vodnej pary na zasklení má priehyb 
tabúľ skla. Priehyb izolačných skiel je porucha, ktorá znižuje 
tepelnoizolačnú schopnosť v zimnom období, fyzikálna celis-
tvosť plochy zasklenia nie je garantovaná. Deklarované hodno-
ty fyzikálnych vlastností sa líšia podľa miery deformácie, čím je 
deformácia väčšia, tým sú horšie tepelno-technické vlastnosti 
sklenených tabúľ v zimnom období [11]. Priehyb tabúľ skla je 
často sprevádzaný únikom inertného plynu z medziskleného 
priestoru. Najznámejšou charakteristickou vlastnosťou izolač-
ných skiel je súčiniteľ prechodu tepla (Ug). Hodnota súčiniteľa 
prechodu tepla udáva množstvo tepla, ktoré prejde za časo-
vú jednotku jedným m2 dielca pri teplotnom rozdiele vzduchu 
medzi interiérom a exteriérom 1 Kelvin (K). Mernou jednotkou 
je W/(m2K). Čím je táto hodnota nižšia, tým je lepšia tepelná 
izolácia izolačného skla. Stanovuje sa výpočtom podľa STN EN 
673. Ak chceme zistiť či zabudované izolačné sklo má dekla-

Obr. 9 Meranie tepelného odporu obvodovej steny, pohľad z interiéru

Obr. 10 Meranie nepravidelnosti obvodového plášťa termokamerou
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rovaný súčiniteľ prechodu tepla musíme zmerať hrúbku me-
dzisklenej medzery a zistiť percento naplnenia medziskleného 
priestoru inertným plynom. Súčiniteľ prechodu tepla je možné 
na zabudovanom izolačnom skle, alebo skle vyňatom z krídla 
okna aj pomocou meradla tepelného toku, obdobnom ako po-
užívame pri zisťovaní tepelného odporu muriva v okolí okna. 
Máme dobrú zhodu výsledkov merania s použitím chladiacej 
škatule s meraním v akreditovanom laboratóriu ift Rosenheim 
(obr. 11). Ak poznáme súčiniteľ prechodu tepla izolačným sk-
lom Ug môžeme skontrolovať súčiniteľ prechodu tepla celého 
okna výpočtom podľa STN EN ISO 10077-1. Ďalšou charakte-
ristikou okna, ktorá nám môže ovplyvňovať vplyv kondenzátu 
na skle a profi loch okna je zvýšená prievzdušnosť.

Prievzdušnosť je jednou z mandátových vlastností s ktorou sa 
preukazuje zhoda pri počiatočnej skúške okna. Skúša sa v ak-
reditovanom laboratóriu podľa STN EN 1026. Pokiaľ vylúčime 
vyňatie okna zo stavby, máme možnosť zatiaľ len aplikovať mo-
difi kovaný postup podľa tejto normy. Stanovenie prievzdušnosti 
okien a dverí sa podľa tejto normy vykonáva v laboratóriu na 
výrobku pevne osadenom v skúšobnej komore. Modifi kácia po-
stupu spočíva v tom, že stanovenie prievzdušnosti na zabudo-
vanom okne sa na skúšku využíva celý priestor miestnosti, kde 
je výrobok zabudovaný, ako je odporúčané v STN 73 3134 „Sta-
vebné práce“. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa 
budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie“ z februára 2014 
kap. 5.3.1 Vzduchotesnosť, určenej na skúšanie pripojovacích 
stavebných škár alebo EN 13829 „Tepelné chovanie budov. 
Stanovenie prievzdušnosti budov. Tlaková metóda, nazývaná aj 
„blowerdoor test“, kde sa meria objemový vzduchový tok vyvo-
laný ventilátorom, spravidla osadením do okenného alebo dve-
rového otvoru, pri tlaku a/alebo podtlaku 50 Pa (obr. 12). Vý-
sledky sa využívajú pri výpočtovom odhade prirodzenej výmeny 
vzduchu v budove. Zabudované okna podľa tejto metodiky sú 
skúšané tlakom a podtlakom cez utesnený dverový otvor. Pred 
skúškou okna sa urobí tzv. „nulový pokus“, kde sa eliminujú 

vplyvy škár a netesnosti rámu utesneného dverového otvoru, 
pri prelepených funkčných a zasklievacích škárach z interiéru. 
Výsledky získané pri tzv. nulovom pokuse sú odpočítané od na-
meraných hodnôt pri odkrytých pripojovacích a zasklievacích 
škárach. Ostatné podmienky skúšky (zaťažovací diagram a vy-
hodnotenie) sú prevzaté z STN EN 1026.

Záver
Posúdenie kvality zabudovaných okenných konštrukcií je kom-
plexnou analýzou okna, jeho okolia a podmienok používania. 
Vyžaduje čas a trpezlivosť užívateľa a posudzovateľa. Z prv 
opísaných dôvodov sa odporúča venovať podstatný priestor 
prevencií vzniku vady a zabudovávať kvalitné okná do kvalitne 
vyhotovených ostení správnymi (normovanými) postupmi. 
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Obr. 11 Zistenie Ug meraním 
pomocou chladiacej škatule

Obr. 12 Meranie prievzdušnosti 
okien cez utesnené dvere
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Hydraulicky vyregulovaná sústava
cesta k dosiahnutiu úspor energie a nákladov 

v bytových domoch

Čo znamená hydraulická 

regulácia?

V dvojrúrových vykurovacích systémoch 

ku každému radiátoru prichádza voda 

rovnakej teploty. Tým pádom, teplotný 

výkon radiátorov je závislý od množstva 

vody, ktoré do nich prichádza. Keď sa 

nepostaráme o hydraulickú reguláciu, 

čiže nezabezpečíme, aby sa do radiátorov 

dostalo primerané množstvo vody, tak sa 

radiátory neohrievajú rovnomerne a teplo 

neodovzdajú správnym spôsobom.

Vzdiaľujúc sa od zdroja tepla, v rozvode 

bude prúdiť menej a menej vody.

Čo znamená vyvažovanie 

ventilmi?

Chýbajúca hydraulická regulácia pri rozsiah-

lych vykurovacích sústavách skladajúcich sa 

z množstva radiátorov (napr. panelové domy 

s množstvom bytov) môže viesť k veľkým 

problémom. Keďže voda prúdi vždy sme-

rom, kde sa nachádza najmenší odpor, môže 

sa stať, že v jednej polovici domu kúriť bude, 

ale v druhej nie. Aby sme sa tomuto problé-

mu vyhli, musíme sa postarať, aby v zložitej 

sieti potrubia vykurovacia voda prúdila vždy 

správnym smerom a v správnom množstve. 

Na riešenie tohto problému sú určené ter-

Štandardnú aplikáciu vo vykurovacích sústavách s radiátormi osadenými termostatickými 

ventilmi ukazuje nasledujúci obrázok:

Ako to celé funguje je videieť na obráz-

koch nižšie. Regulátor diferenčného tlaku 

ASV-PV umiestnený na spiatočke spolu 

s partnerským ventilom kontinuálne 

a úplne automaticky udržuje tlakový rozdiel 

na celom kontrolovanom okruhu tak, že 

pokiaľ narastie tlak v prívodnej stupač-

ke, napr. uzatváraním termostatických 

ventilov, tento tlak je impulzným potrubím 

prevedený na regulátor diferenčného tlaku 

ASV-PV, ktorý priviera a škrtí prebytočný 

tlak. To vytvára jednak optimálne prostredie 

pre prácu termostatických ventilov, ako 

i umožňuje dosiahnutie projektovaných 

prietokov v jednotlivých stúpačkách a ná-

sledne i jednotlivých radiátoroch.

Problém nedostatočného vykurovania 

v budovách sa často rieši zabudovaním 

väčšieho čerpadla, alebo zvýšením vstupnej 

teploty. Takto sa stávajú jednotlivé časti 

systému prekúrenými a kvôli zvýšenému 

tlakovému rozdielu vzniká hluk. Vysoký 

vstupný tlak a zvýšená teplota zvyšuje 

vykurovacie náklady.

 Avšak automaticky vyvážená sústava 

vykurovania zaistí vysoký tepelný komfort 

pre užívateľov pri podstatne nižšej spotrebe 

tepla a čerpacej práce. 

mostatické a vyvažovacie ventily. Ich úlohou 

je, aby v danej časti potrubia určili správne 

množstvo a tlak prúdiacej vody. V prípade, že 

sústava je už osadená termostatickými ven-

tilmi na radiátoroch, ostáva ešte vyregulovať 

stupačkové okruhy. Pre tieto aplikácie firma 

Danfoss ponúka kompletný rad výrobkov 

pod názvom Danfoss ASV, ktorý zahŕňa 

automatické regulátory diferenčného tlaku 

ASV-PV a partnerské vyvažovacie ventily 

ASV-I, ASV - M alebo ASV-BD. 

Systém bez 
hydraulickej regulácie

Systém s 
hydraulickou reguláciou

zakaznickyservis@danfoss.com
tel: +421 232 441 888
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NA VAŠE OTÁZKY ODPOVEDÁ

Prosíme o stručnú charakte-
ristiku revízie VTZ v dome, ale 
aj potvrdenie nároku spolo-
čenstva k vyžadovaniu správ 
o revízii v byte po rekonštruk-
cii rozvodov elektriky a plynu, 
požiadavku máme odsúhlase-
nú aj uznesením zhromažde-
nia vlastníkov.
Základné pojmy:
Revízia

•  je činnosťou vykonávanou na zariadení, pri ktorej sa prehliad-
kou, meraním a skúšaním zisťuje technický stav zariadenia 
z hľadiska jeho bezpečnosti

•  často sa nahrádza pojmom odborná prehliadka, odborná skúš-
ka

• revízie rozdeľujeme na východiskové a pravidelne

Východisková revízia
 • je revízia vykonávaná na novom alebo rekonštruovanom zaria-
dení, pred jeho uvedením do prevádzky

Pravidelná revízia
•  je revízia už prevádzkovaných zariadení vykonávaná pravidelne 

v stanovených lehotách

Správa o revízii
•  je písomný doklad o výsledku revízie z ktorého je zrejmý stav 

revidovaného zariadenia z hľadiska bezpečnosti v dobe vykoná-
vania revízie.

K vašej konkrétnej otázke, či má vlastník po rekonštrukcii bytu 
a rozvodov elektriny a plynu predložiť revízne správy. ÁNO, má. 
Túto povinnosť niekedy automaticky stanovovali aj stavebné úra-
dy pri ohlasovacej povinnosti a pri stavebnom povolení. Po rekon-
štrukcii hlavne bytového jadra vlastníci rekonštruujú aj rozvody 
elektriny a niekedy aj plynu. Preto v záujme bezpečnosti bývania, 
ochrany majetku ostatných vlastníkov v dome je nutné, aby vlast-
ník po rekonštrukcii rozvodov v byte zabezpečil aj východziu reví-
ziu a správu z nej doručil predsedovi alebo správcovi. Nepodce-
ňujte tieto povinnosti, príklady z praxe jednoznačne preukazujú, 
že dochádza k obrovským škodám na majetku a životoch. Prijaté 
povinnosti v rámci uznesenia sú správne a treba na vlastníkoch 
vyžadovať aj ich plnenie.

Ako bývalý fajčiar som zarytý odporca fajčenia. Sused fajčí v byte 
aj na balkóne. Cítim dym aj vo svojom byte tri poschodia pod 
ním. Čo môžem robiť, ak mi to vadí?
V niektorých prípadoch sa možno oprieť o § 11, ods. 5 zákona 
o vlastníctve bytov. Avšak vo vašom prípade fajčenie suseda ne-
možno považovať za extrémny zásah do vašich práv. Fajčenie je 
vecou každého človeka, hoci nesmie obťažovať iných. Priateľská 
komunikácia so susedom by pomohla určite viacej, ako argumen-
tácia zákonmi. Bývalý fajčiar alebo abstinujúci alkoholik sú väčši-
nou najväčšími kritikmi týchto závislosti. Obmedzovať suseda vo 
vlastnom byte nemôžete, nakoľko by ste popieral nerušený výkon 
jeho vlastníckych práv.

(Na margo otázky – vo vašom dome stúpa cigaretový dym dole 
a nie hore, lebo fyzikálne zákony tvrdia niečo iné?)

V rámci koronavírusu v našom bytovom dome sme my mladší 
začali vyvíjať iniciatívu na dennú dezinfekciu spoločných pries-
torov v dome a výťahu, a to bezplatne len s nákladom na dezin-
fekčné prostriedky. Predseda sa však cíti urazený lebo upratova-
nie zabezpečil cez fi rmu a podľa neho je to dostačujúce. Vlastníci 
však spokojní nie sú. Je takéto správanie predsedu štandardné.
Nie, nie je. Dnes, keď sa sťažujeme práve na ľahostajnosť mla-
dých ľudí, je treba takúto iniciatívu podporiť a nie zadusiť v zárod-
ku. Predseda, ktorý sa chová ako narcis, nie je dobrým riešením 
v dome. Vytvorením spoločenstva v dome k správe domu, už sa-
motný názov hovorí, že správu budeme zabezpečovať spoločne, 
teda bude sa na nej podielať väčšina vlastníkov v dome. Takúto 
iniciatívu vlastníkov, práve v krízových situáciách v dome aj v spo-
ločnosti treba uvítať a podporiť. Predseda s takýmto prístupom pri 
správe domu nie je vhodným človekom na túto funkciu a uvažujte 
o jeho výmene alebo odvolaní.

Máme v dome ťažko zdravotne postihnutú vlastníčku, ktorá 
dostala fi nančný príspevok od štátu k montáži zdvíhacieho zaria-
denia. Vraj k tomu nepotrebuje súhlas nás ostatných v dome 
a môže montáž zrealizovať. Je to pravda?
ÁNO. Novela zákona o vlastníctve bytov č. 476 v § 14b, ods. 5 
jasne znie: Súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov v do-
me sa nevyžaduje pri montáži zdvíhacieho zariadenia podľa oso-
bitného zákona v spoločných častiach bytového domu (zákon č. 
447/2008 Z. z.).

Sme spoločenstvo, blíži sa ročné vyúčtovanie zálohových platieb 
spojených s bývaním a užívaním bytu. Na koho sa môžeme obrá-
tiť v prípade reklamácie?
Reklamáciu v spoločenstve uplatníte v písomnej forme u dozor-
ného orgánu, teda rady. V prípadoch pochybnosti u vyúčtovaných 
nákladoch za teplo a ohrev teplej vody sa môžete obrátiť aj na 
SOI.

Ďalšou možnosťou u vlastníka bytu a nebytového priestoru v prí-
pade reklamácie je riešenie súdnou cestou. Vždy si naj prv pozrite 
Zmluvu o spoločenstve, kde ste si odsúhlasili jednak rozsah po-
skytovaných služieb spojených s bývaním a spôsob rozúčtovania 
jednotlivých služieb. Možno práve tam zistíte odpoveď na svoju 
reklamáciu.

Nedoplatok však odporúčame vždy do určeného termínu vyrov-
nať a až tak riešiť reklamáciu. Doba vrátenia preplatku z ročného 
vyúčtovania, zaplatenia nedoplatku, ale aj uplatnenia reklamácie 
musí byť vždy na ročnom vyúčtovaní uvedená.

Sme 12-bytové spoločenstvo. Ekonomická činnosť sa spraco-
váva externe, nemáme kanceláriu, počítač a teda naša otázka 
znie: Ako PO zapísaní na príslušnom registračnom úrade podľa 
osobitného zákona č. 182/1993 Z. z. sme v zmysle zákona č. 
305/2013 Z. z. e-geverment povinní ako spoločenstvo zriadiť si 
elektronickú schránku?
Vecná pôsobnosť zákona je vymedzená na výkon verejnej moci 
a personálna pôsobnosť na orgány verejnej moci. To, či organi-
zácia je orgánom OVM vyplýva v prvom rade z toho, či vykonáva 
verejnú moc. 

Ústavný súd SR sa k otázke defi novania subjektu ako OVM vyjadril 
napríklad následovne:
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Za orgány verejnej moci treba považovať, jednak orgány štátnej 
moci a jednak orgány verejnej správy. Orgánmi štátnej moci sú 
NR SR (ako orgán zákonodárnej moci), prezident SR a vláda SR 
(ako orgány výkonnej moci), ústavný súd, všeobecné súdy a Súd-
na rada SR (ako orgány súdnej moci).

Orgánmi verejnej správy sú jednak orgány všeobecnej a špecia-
lizovanej štátnej správy (ústredné, resp. s celoštátnu pôsobnos-
ťou a regionálne), ďalej vyššie územné celky a obce ako orgány 
územnej a obecnej samosprávy a napokon aj iné subjekty, ktoré 
vykonávajú niektoré právomoci verejnej správy.

Z hľadiska problematiky je pre orgány verejnej moci príznačné 
najmä to, že náplňou ich činnosti je realizácia práv a povinnosti 
verejnej moci, že pri tejto činnosti hospodária s verejnými fi nan-
ciami alebo nakladajú s majetkom štátu, alebo majetkom obce.

Základnou povinnosťou, ktorú zákon ustanovuje, je povinnosť 
vykonávať verejnú moc elektronicky, pričom orgán verejnej moci 
(OMV) má povinnosť komunikovať elektronicky a občan/podni-

kateľ sa môže rozhodnúť, či bude smerom k OVM komunikovať 
elektronicky alebo nie. Názory na výklad povinností spoločenstva 
inštalovať elektronickú schránku sa rôznia. Z praktického a reál-
neho pohľadu (môjho osobného) tvrdím, že v malých spoločen-
stvách, kde nie je k dispozícii počítač sa e-geverment nerealizuje. 
Vo viac bytových spoločenstvách, ktoré si aj ekonomickú činnosť 
správy spracovávajú samostatne je vytvorenie elektronickej 
schránky účelne a uľahčuje komunikáciu tak s verejnou, ako aj 
štátnou správou.

Spoločenstvo pri písomnom hlasovaní nepostupovalo v zmysle 
zákona, podpisy na listine k otázkam, ktoré písomné hlasovanie 
obsahovalo boli získavané návštevou v bytoch jednotlivých vlast-
níkov. Je tento postup správny a je takéto písomné hlasovanie 
platné?
Nie, nie je. Zákon presne a jasne stanovuje postup pri písomnom 
hlasovaní v dome. Odporúčame cez advokáta riešiť problém súd-
nou cestou.

Zdenka Jurčáková, odborný konzultant ZSaUN

Jediný zdroj 

tepla a chladu

Nízke prevádzkové 

náklady

Nevyžaduje kotolňu 

ani zemné práce

Nízka hlučnosť aj 

pri plnom výkone

Inteligentné riadenie 

vykurovania

Ekologický 

systém

3v1 VÝROBA TEPLA
VÝROBA CHLADU
OHREV PITNEJ VODY

ESM YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o., Skladová 2, 917 01 Trnava, Slovenská republika |  info@yzamer.sk

www.yzamer.sk

PLYNOVÉ TEPELNÉ 
E P LO 

AISIN TOYOTA

Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazli-
vej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, rieši neplynutie lehôt, 
ale vzťahuje sa to na lehoty ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie 
alebo bránenie práv na súde, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva, tiež na lehoty na 
vykonanie procesného úkonu v konaní pred súdom účastníkmi konania a stranami v konaní.

Uvedený zákon č. 62/2020 Z. z. sa nevzťahuje na povinnosť vykonať vyúčtovanie a predložiť správu o činnosti 
podľa § 7b ods. 3 a § 8a ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z., preto tieto povinnosti má spoločenstvo alebo správ-
ca splniť do 31. mája daného roka. 
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Vykurovanie alebo chladenie s plynovým tepelným čerpadlom 
 AISIN TOYOTA, ktoré poháňa srdce zariadenia (kompresor/y) po-
mocou plynového motora, prispieva nielen k vyrovnávaniu dopytu 
po elektrine, ale má tiež vynikajúci ekonomický potenciál a faktory 
pohodlia.

GHP používa na pohon svojich kompresorov plynový spaľovací 
motor. GHP systém zabezpečuje chladenie aj ohrievanie cirkulač-
ným chladivom s kompresorom (cyklus tepelného čerpadla). Zá-
kladný systém pre cyklus vykurovania a chladenia je rovnaký ako 
elektrické tepelné čerpadlo (EHP). Hlavným rozdielom medzi GHP 
a EHP je to, či používa elektrický motor alebo plynový motor na 
pohon kompresora vo vonkajšej jednotke, ktorá sa často nazýva 
srdcom klimatizačného systému. Tento rozdiel realizuje pohodlné 
chladenie a kúrenie v GHP a je hlavnou črtou systému GHP, ktorý 
ponúka množstvo výhod. V zariadení je použité ekologické chladi-
vo R410A s potenciálom GWP 2088.

Cyklus tepelného čerpadla
Keď sa kvapalina odparí, teplo sa z nej absorbuje z okolia. Na-
opak, keď para kondenzuje na kvapalný stav, teplo sa vyvíja. Na 
základe tejto charakteristiky sa kompresor používa na cirkuláciu 
chladiva a jeho opakované fungovanie cyklom odparovania a kon-
denzácie, ktorý sa nazýva cyklus tepelného čerpadla.

GHP pomáha vyrovnať špičkový dopyt 
po elektrickej energii
V porovnaní s využitím EHP (elektrické tepelné čerpadlo) môže ply-
nový motor poháňaný GHP výrazne znížiť spotrebu elektriny, ktorá 

predstavuje v lete viac ako 30 % celkovej elektriny. Inými slovami, 
GHP prispieva k znižovaniu špičkového zaťaženia elektrinou a hrá 
významnú úlohu pri vyrovnávaní dopytu po elektrickej energii.

Pretože používa plyn, je ekonomický
Nízke prevádzkové náklady
Pretože sa používa relatívne lacný plyn, prevádzkové náklady sú 
70 až 80 % elektrického systému. Cena dodávky plynu pri väčšom 
odberateľovi sa pohybuje okolo 0,05 Eura za 1 kWh. V porovnaní 
s elektrickou energiou je cena na úrovni 0,1 Eura za 1 kWh. Pri 
porovnaní rovnakých výkonov sú náklady na spotrebu plynu nižšie 
aj pri uvádzanej vyššej účinnosti elektrického tepelného čerpadla. 
Celkový dodaný výkon z GHP AISIN TOYOTA nie je obmedzovaný 
odmrazovacími cyklami (pri EHP), a tým tvorí GHP AISIN TOYOTA 
stály spoľahlivý zdroj, ktorý dodáva konštantný projektovaný vý-
kon, až do vonkajšej teploty -20 °C.

*  Vyššie uvedené informácie vychádzajú z údajov zhromažde-
ných v Japonsku. Táto hodnota v príklade vyššie sa môže líšiť 
v závislosti od regiónu a krajiny.

Počiatočné náklady sa znižujú
Zariadenia na príjem a transformáciu energie vysokého napätia 
sa môžu zmenšiť. Preto sa dosiahne zníženie nákladov a priesto-
rové úspory. Elektrické tepelné čerpadlá vzduch/voda sú obvykle 
menších výkonov čo tvorí väčšinou väčšiu potrebu priestoru pre 
inštaláciu zariadení. GEHP svojím vysokým dosahovaným kon-
štantným výkonom v jednom zariadení, ušetrí priestor a dá sa 
kompaktnejšie aplikovať na rôzne typy budov. Využitím vnútorných 
jednotiek AWS TWIN je možné potrebný priestor pre osadenie vnú-

ČO JE GEHP AISIN TOYOTA-GAS ENERGY HEAT PUMP 
AISIN TOYOTA?
Zariadenie na výrobu tepla a chladu, s plynovým spaľovacím motorom, ktorý tvorí hlavný pohon kompresorov. 
GHP od AISIN TOYOTA je šetrné k životnému prostrediu a nákladovo efektívny produkt, ktorý poskytuje vynikajúce 
pohodlie.
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tornej jednotky ešte znížiť nakoľko jedna vnútorná jednotka môže 
mať pripojené až dve vonkajšie jednotky. To šetrí náklady aj na 
ďaľšiu reguláciu a ovládanie a zjednodušuje obsluhu zariadenia.

Vynikajúci komfort vytvorený motorom
Rýchle kúrenie
Aj keď vonkajšia teplota klesne, GHP udržuje teplotu v miestnosti 
pohodlne pomocou odpadového tepla z výfuku motora. Odpado-
vé teplo je využívané na predhriatie pár v chladivovom okruhu, 
čo zabezpečuje ochranu proti namrznutiu výparníka. Elektrické 
tepelné čerpadlo spotrebováva vlastný výkon na odmrazovanie 
v mínusových teplotách. Čo znižuj jeho celkový výkon a efektivitu. 
Taktiež sa dá prebytočné teplo z motora využiť na ohrev OPV napr. 
pri režime chladenia je výkon dodávaného tepla až v celkovom 
výkone motora. 

Výkonné kúrenie
Vďaka využitiu odpadového tepla z výfukových plynov motora GHP 
rýchlo zvyšuje teplotu v miestnosti na predvolenú teplotu. Toto 
znižuje dĺžku chodu tepelného čerpadla a zároveň znižuje opotre-
bovanie zariadenia. Predlžuje časy servisných intervalov, ktoré pri 

tepelnom čerpadle predstavujú základnú kontrolu oleja a výmenu 
fi ltrov každých 10 000 mth a výmenu oleja každých 30 000 mth. 

Nízka spotreba paliva
Nízka spotreba paliva sa dosahuje použitím kompresorov s pre-
menlivým zdvihovým objemom a rozšírenej dolnej hranice otá-
čok motora. GHP využíva špičkové scroll kompresory s vysokou 
životnosťou a patentovaným pripojením do chladivového okruhu 
s využitím riadeného by-pass prepojenia. To zabezpečuje menšie 
zaťaženie kompresora pri vysokých potrebných výkonoch. 

Vysoká využiteľnosť
Zariadenie sa dá používať na vykurovanie alebo chladenie pries-
torov rôzneho druhu a využitia. Zariadenie dokáže byť aplikované 
v systéme priamej expanzie, kde je na vonkajšiu výkonovú jed-
notku možné pripojiť až 65 vnútorných jednotiek (klimatizačný 
jednotka s funkciou vykurovania aj chladenia). Systém vie pra-
covať aj v tzv. multi systéme, kde je možné pripojiť do jedného 
systému viac výkonových vonkajších jednotiek a tým zabezpečiť 
vysoký výkon zdroja. Pre využitie, kde je potrebné exaktne merať 
spotrebované teplo, alebo v aplikáciách do už jestvujúceho vyku-
rovacieho alebo chladiaceho systému je možné použiť výmenník 
chladivo/voda AWS YOSHI. Zariadenie zabezpečí výstupnú teplotu 
vody o teplote až 50 °C pre vykurovanie alebo 7 °C pre chlade-
nie. Daný systém obsahuje kompletnú reguláciu prepojených za-
riadení a zároveň podľa požiadavky zákazníka dokáže obsluhovať 
aj jestvujúce zariadenia inštalované v strojovni technológie. Sní-
manie vonkajšej teploty, samostatná príprava požadovanej tep-
loty v akumulačnom zásobníku a riadenie vetiev UK na základe 
zadanej ekvitermickej krivky. Zariadenie dokáže vyrábať výkon až 
dvoch vonkajších jednotiek a je možné rôznymi spôsobmi kombi-
novať výkonové rady vonkajších jednotiek do systému AWS TWIN. 
Zariadenie je možné variabilne navrhnúť pre rôzne projektované 
príkony a dokáže tvoriť ucelený zdroj tepla a chladu s vlastným 
kaskádnym riadením a vzdialeným sledovaním bez potreby nad-
radeného riadiaceho systému. 

Daniel Izakovič, ESM-YZAMER energetické služby 
a monitoring s.r.o., Skladová 2, Trnava
e-mail: info@yzamer.sk

Nakoľko došlo k novele zákona č. 182/1993 Z. z. musíme upra-
viť uzatvorené zmluvy o výkone správy s vlastníkmi. Je možné 
zmluvu o výkone správy zmeniť dodatkom resp. odsúhlasiť na 
schôdzi dodatok k zmluve po splnení zákonom ustanovených 
náležitostí (zvolať schôdzu, prijať potrebným kvórom rozhodnu-
tie...) alebo je potrebné zmeny zapracovať do pôvodnej zmluvy 
o výkone správy a toto nové úplné znenie predložiť vlastníkom 
na schválenie?

Prípadne môžu vlastníci prijať rozhodnutie o schválení dodat-
ku k zmluve o výkone správy a osobu oprávnenú na podpísanie 

dodatku k zmluve o výkone správy a úplného znenia zmluvy 
o výkone správy (teda na schôdzi by sa zatiaľ predkladal iba 
dodatok k zmluve). Následne do 30 dní od schválenia vlast-
níkom správca doručí úplne znenie zmluvy o výkone správy 
podpísané osobou oprávnenou na podpis a správcom, pričom 
ich podpisy by boli úradne osvedčené v zmysle ust. § 8a ods. 
1 zák. č. 182/1993 Z. z. Pre nás ako správcu je efektívnejšie, 
aby vlastníci na schôdzi prijali rozhodnutie o schválení dodatku 
ako úplného znenia zmluvy. Tento spôsobom odôvodňujeme 
skutočnosťou, že pri dodatku sa vlastníci budú vyjadrovať iba 
navrhovaným zmenám uvedených v dodatku. Pri úplnom znení 

PRÁVNIK RADÍ...
Od našich čitateľov dostávame stále množstvo rôznych otázok, ktoré sa týkajú problematiky správy budov. Aj v tomto 
čísle vám prinášame v rubrike Právnik radí... odpovede na niektoré vaše otázky. Problematiku z priestorového hľadiska 
uverejňujeme heslovite, odpovede si prečítate v plnom rozsahu. Veríme, že ako rubrika Na vaše otázky odpovedá ZSaUN, 
tak aj rubrika Právnik radí... vám bude vo vašej práci dobrým pomocníkom a pomôže v prípadoch, keď máte podobný 
problém, ako kolega, ktorý nám problém zaslal. Odpovedá JUDr. Zuzana Adamová Tomková, ktorú mnohí poznáte 
z konferencií Správa budov.
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zmluvy je tendencia, že sa vlastníci vyjadrujú aj k ustanoveniam 
zmluvy a žiadajú ich zmeniť aj napriek tomu, že boli predtým 
schválené a nemenia sa.
Zmena zákona = zmena zmluvy? Prvá časť otázky smerovala 
k postupu správcu z dôvodu novely zákona č. 182/1993 Z. z. 
Pre upresnenie je najprv potrebné vysvetliť či zmena zákona 
č. 182/1993 Z. z. znamená povinnosť zmeniť zmluvu o výkone 
správy alebo zmluvu o spoločenstve?

Na túto otázku, či správca musí každú novelu implementovať do 
zmluvy, zodpovedá samotný zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníc-
tve bytov a nebytových priestorov v § 25a: “Ak zmluva o výkone 
správy alebo zmluva o spoločenstve upravuje právne vzťahy inak 
ako to ustanovuje tento zákon, uplatnia sa na tieto právne vzťa-
hy ustanovenia tohto zákona.”

To znamená, že ak sú v zmluve uvedené ustanovenia, ktoré boli 
novelou zákona zmenené, nemusí byť zmluva povinne aktualizo-
vaná, pretože na základe uvedeného zákonného ustanovenia sa 
vychádza zo zákona a na tie ustanovenia zmluvy, ktoré sú v roz-
pore so zákonom, sa neprihliada. Správa môže vykonať aktuali-
záciu zmluvy ale nie je to jeho povinnosť, preto nie je ustanovená 
ani lehota na zosúladenie zmluvy. 

Toto ustanovenie § 25a platí od 1.10.2014. Podľa dôvodovej sprá-
vy k uvedenému zákonu: „V snahe eliminovať uplatňovanie práv 
v súdnych konaniach, navrhuje sa aplikačné pravidlo pre tie prí-
pady, kedy je sporné, či ustanovenia zmluvy o výkone správy 
alebo zmluvy o spoločenstve sú v súlade so zákonom.” Pred 
touto úpravou – t. j. pred 1.10.2014 bola správcom a ostatným 
osobám ukladaná povinnosť zmluvy uviesť do súladu s určením 
lehoty, dokedy to majú vykonať. (Napr. prechodné ustanovenia 
k úpravám účinným od 1. apríla 2010: Vlastníci bytov a neby-
tových priestorov v dome, správcovia a predsedovia sú povinní 
zmluvy o výkone správy alebo zmluvy o spoločenstve uzatvorené 
do 1. apríla 2010 uviesť do súladu s týmto zákonom do 31. mar-
ca 2011. Tie časti zmluvy o výkone správy alebo zmluvy o spolo-
čenstve, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami tohto zákona, sú po 
uplynutí tejto lehoty neplatné.)

Od 1.2.2020 je toto ustanovenie § 25a doplnené o odsek 2, kto-
rý upresňuje pojem vlastník budovy, používaný inými zákonmi, 
vo vzťahu k pojmu vlastníci bytov a NP a s tým súvisiaca zodpo-
vednosť:

Ak osobitný predpis priznáva práva alebo ustanovuje povinnosti 
vlastníkovi budovy, za vlastníka budovy sa pri domoch považu-
jú všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Za ich 
uplatnenie alebo plnenie zodpovedá spoločenstvo alebo správ-
ca. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný 
umožniť spoločenstvu alebo správcovi uplatniť práva alebo plniť 
povinnosti, inak zodpovedá za tým vzniknutú škodu.

Zo zákona č. 476/2019 Z. z., ktorým sa mení zákon o vlastníctve 
bytov a NP vyplývajú nasledovné povinnosti:

správca a spoločenstvo majú povinnosť upraviť zverejne-
né zoznamy vlastníkov podľa § 9 ods. 3 do 29. februára 
2020, tak aby v zozname boli uvedení už len tí vlastníci, 
ktorých nedoplatok ( ) bude najmenej vo výške trojnásob-
ku ich aktuálneho mesačného určenia.
správca alebo spoločenstvo sú povinné zverejniť domový 
poriadok na mieste obvyklom na oznamovanie informácií 
v dome, ak bude domový poriadok vlastníkmi schválený, 

za tým účelom by mali vlastníkov informovať o možnos-
ti vlastníkov schváliť pre bytový dom domový poriadok, 
napríklad aspoň pri najbližšej schôdzi.

Zmena zmluvy alebo úplné znenie zmluvy?
Ak je zmluva o výkone správy platná a je potrebné urobiť jej 
zmenu, znamená to, že práve táto zmena musí byť predme-
tom hlasovania vlastníkov podľa § 14b ods. 1 písm. e) zákona 
č.182/1993 Z. z. 

Ak sa zvolá schôdza za účelom hlasovania o zmene zmluvy o vý-
kone správy, vlastníkom by mal byť predložený dodatok/návrh 
s uvedením konkrétnych ustanovení zmluvy, ktoré sa majú zme-
niť alebo doplniť, a nového znenia menených alebo dopĺňaných 
ustanovení. Táto zmena zmluvy môže byť na schôdzi odsúhlase-
ná napríklad len sčasti (napr. len niektoré body zmeny), a až zá-
konným kvórom hlasov (za dodržania postupu zvolania schôdze) 
odsúhlasená zmena po jej podpísaní ustanovenými osobami je 
záväzná pre všetkých vlastníkov. Takto to vyplýva aj z ust. § 8a 
ods.1 zákona 182/1993 Z. z., ktorý hovorí konkrétne, že zme-
na je záväzná… ak je podpísaná správcom a osobou poverenou 
vlastníkmi bytov a NP v dome, a v ďalšej vete hovorí, že správca 
je povinný schválenú zmluvu a pri jej zmene úplné znenie zmluvy 
doručiť každému vlastníkovi bytu a NP v dome do 30 dní od jej 
schválenia vlastníkmi bytov a NP v dome.

Ak by už pri hlasovaní bolo vlastníkom predložené len úplné 
znenie zmluvy, mohlo by to byť pre nich neurčité. Nie je vylúče-
né, aby vlastníkom pri hlasovaní bol predložený dodatok/návrh 
s uvedením len tých bodov, ktoré sa majú v zmluve zmeniť alebo 
doplniť, a zároveň aj návrh úplného znenia zmluvy, avšak riad-
ne úplné znenie zmluvy by mal správca vyhotoviť až na základe 
schválenej zmeny. 

Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 283/2018, ktorým sa menil 
zákon o vlastníctve bytov a NP (k bodu 20): „Zároveň sa navrhu-
je, aby správca po každej zmene zmluvy o výkone správy zasielal 
každému vlastníkovi úplné aktualizované znenie zmluvy o výko-
ne správy.”

Súčasne s rozhodnutím o zmene zmluvy musia vlastníci rozhod-
núť aj o poverení osoby, ktorá bude oprávnená podpísať tieto 
právne úkony po schválení vlastníkmi bytov a NP v dome.

Len pripomienka k zvolávaniu takejto schôdze za účelom pri-
jatia zmeny zmluvy o výkone správy. Podľa § 14a ods. 2 zák. 
č. 182/1993 Z. z. termín, miesto a program schôdze vlastníkov 
alebo termín, miesto a otázky písomného hlasovania musia byť 
vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome oznámené 
najneskôr sedem dní vopred. Ak je v programe schôdze uvá-
dzané len to, že predmetom hlasovania bude zmena zmluvy 
o výkone správy, mohli by vlastníci tvrdiť, že to bolo neurčité, 
preto je vhodnejšie uviesť aspoň oblasť, ktorej sa zmena týka 
(napr. zmena zásad platenia úhrad za plnenia, zmena zásad ur-
čenia výšky platieb za správu alebo zmena povinností správcu či 
vlastníkov a p.) Jedná sa najmä o vlastníkov, ktorí so zmenami 
nebudú súhlasiť, ktorí hlasovali proti prijatiu zmeny, a budú si to 
brať ako údajný dôvod pre podanie žaloby v zmysle § 14a ods. 8 
zák. č. 182/1993 Z. z. V každom prípade je potrebné však brať 
do úvahy všetky okolnosti konkrétneho prípadu – dodržania 
zákonných ustanovení pre zvolanie schôdze, konanie schôdze 
(konanie písomného hlasovania) a schváleného a podpísaného 
právneho úkonu zmeny zmluvy.
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Pri požiaroch sú mnohokrát zverejňované pohľady na bytové 
a rodinné domy z kamier televíznych štábov. Laici tak majú obraz 
o tom, ako sa požiar v konkrétnej stavbe šíri, avšak len z vonkaj-
šej strany. Dá sa povedať, že požiare týchto stavieb nevznikajú 
na ich obvode, teda v alebo na obvodových konštrukciách, pokiaľ 
teda nejde o úmyselné zapálenie, prenos požiaru z iného ohnis-
ka požiaru, od sálavého tepla zdrojom, ktorým môže byť požiar 
inej stavby, alebo z iných zdrojov požiarov, napr. od elektrických 
zariadení osadených v obvodovom plášti prípadne v jeho tesnej 
blízkosti.

Požiar v stavbách bytových domov sa šíri z interiérovej časti aj 
v závislosti od toho, ako boli pri výstavbe dodržané požiadavky 
technických predpisov alebo ako vlastník a nájomca dodržujú 
zásady užívania bytových a nebytových priestorov vyplývajúce so 
zákona o ochrane pred požiarmi.

Pri požiaroch bytov sa zistilo, že niektorí nezodpovední vlastníci 
navyšujú náhodné požiarne zaťaženie a byty sa stávajú skôr skla-
dom horľavých látok, ktoré nemajú nič spoločné so zariadením 
a s výbavou bytu nevyhnutnou pre život nájomníka.

Pri požiari sa takéto nezodpovedné správanie nájomníka určite 
prejaví. Predimenzovaný tepelný výkon od horľavých materiálov, 
vecí a predmetov spôsobí vplyvom tepelného namáhania staveb-
ných konštrukcií ich deštrukciu alebo stratu ich požiarno-technic-
kých vlastností.

Pri bytovom požiari dochádza k porušeniu výplňových konštrukcií 
v obvodovom plášti, čo spôsobuje prenos požiaru z bytu, kde doš-
lo k požiaru do bytov nad ním. Žiadne požiarne pásy nezastavia 
šľahajúce plamene z horiacich bytov a nezabránia im preniknúť 
cez okenné otvory do bytov vo vyšších podlažiach.

Na to, ako sa požiar šíri v stavbe pri reálnom pozorovaní požia-
ru, nemá väčšinou žiadny vplyv to, či je ETICS zhotovený z tepel-
nej izolácie akou je EPS alebo z minerálnej vlny. Predpokladom 
vyššie uvedeného je správna realizácia zateplenia. Vyhotovenie 
zateplenia obvodového plášťa musí spĺňať požiadavky právnych 
predpisov aj z oblasti protipožiarnej bezpečnosti. Platí však, že aj 
keď obvodový plášť budeme mať zateplený ETICS-om z minerál-

nej vlny, neznamená to, že sa požiar z vonkajšej strany nerozšíri 
do vyšších podlaží. Je to zrejmé aj z obrázkov nižšie.

Vplyv požiarnych zariadení na rozšírenie požiaru 
a ochranu majetku a životov obyvateľov bytových domov
Ak by okenné otvory mali požiarnu odolnosť napr. 30 minút, požiar 
by cez obvodový plášť a cez tieto otvory určite do iného bytu nepre-
nikol. To však neznamená, že by sa nerozšíril vnútrajškom stavby, 
t. j. najmä cez šachty, ktoré netvoria samostatné požiarne úseky, 
neutesnené prestupy, elektrické rozvody z horľavých káblov, odvet-
rávacie potrubie a pod. V bytových domoch, najmä staršieho roku 
výstavby, je potrebné venovať pozornosť aj schodiskovému prie-
storu a v ňom umiestneným elektrickým rozvodom, rozvádzačom 
a pod. Schodiskový priestor totiž pre ohrozených ľudí tvorí väčši-
nou jedinú evakuačnú cestu.

Životy užívateľov bytov môžu zachrániť aj jednoduché zariadenia 
upozorňujúce na prítomnosť splodín horenia alebo hasiace zaria-
denia schopné sa samočinne uviesť do akcieschopného stavu, 
správne udržiavané nástenné hasiace zariadenia, núdzové osvet-
lenie a pod.

Venovať sa požiarnej ochrane užívaných stavieb sa určite oplatí. 
Úpravy bytových domov za účelom zateplenia vyhotovené s použi-
tím ETICS s EPS neznižujú protipožiarnu bezpečnosť stavby.

Text: Ing. Jozef Cincula, špecialista požiarnej ochrany
Foto: Združenie EPS SR; Ingolf Kotthoff, Ústav materiálového 
výskumu a testovania v Lipsku, Katedra Požiarnej ochrany budov

VPLYV ETICS NA ROZVOJ POŽIARU V BYTOVÝCH 
A RODINNÝCH DOMOCH PRI REÁLNYCH POŽIAROCH
Požiarovosť v Slovenskej republike poukazuje na nutnosť zaoberať sa protipožiarnou bezpečnosťou aj takých 
stavieb, ako sú bytové domy, ale aj rodinné domy. Dôvod je jasný. Je to počet požiarov v tomto druhu stavieb, 
škody napáchané požiarmi ako aj počet usmrtených a zranených osôb. Na to, ako sa požiar šíri v stavbe pri 
reálnom pozorovaní požiaru nemá väčšinou žiadny vplyv to, či je ETICS (vonkajší kontaktný tepelnoizolačný 
systém) zhotovený z tepelnej izolácie EPS alebo z minerálnej vlny. Na dosiahnutie vyššie uvedených skutočností 
je nevyhnutná správna realizácia zateplenia. Vyhotovenie zateplenia obvodového plášťa musí spĺňať požiadavky 
právnych predpisov aj z oblasti protipožiarnej bezpečnosti.

UKAZOVATEĽ 
ROK 2018 ROK 2019

POČET 
POŽIAROV

PRIAMA 
ŠKODA (€)

USMRTENÉ 
OSOBY

ZRANENÉ 
OSOBY

POČET 
POŽIAROV

PRIAMA 
ŠKODA (€)

USMRTENÉ 
OSOBY

ZRANENÉ 
OSOBY

Základné údaje o požiarovosti v SR 
(celkovo) 8973 40 094 650 49 195 9304 36 979 615 41 296

priestor: 

Počet požiarov v bytovom fonde 520 1 644 635 3 60 460 4 955 890 13 89

Počet požiarov v rodinných domoch 1059 4 993 310 23 76 952 5 212 505 15 73

Spolu 1579 6 637 945 26 136 1412 10 168 395 28 162
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Ďalšiu fázu môžeme čakať podľa odporučení WHO najskôr o dva 
týždne, čo je inkubačný čas ochorenia Covid-19, ktoré spôsobuje 
nový koronavírus. Počet denných nových prípadov nesmie potom 
prekročiť 50 prípadov, aktuálne sme hlboko pod 10 niekoľko dní 
po sebe. 

Bežný život a ekonomika po prvej vlne korony
Samé skvelé správy. Pre Slovensko a svet dnes nie je nič podstat-
nejšie než získanie kontroly nad koronou tak, aby sme ochránili 
ľudské životy či zdravie a následne sa naplno mohli začať veno-
vať obnove ekonomiky. Popri skvelých správach však budem aj 
realista - korona sa nechystá na totálny ústup, to je vzhľadom 
na charakter vírusu a dnešný vysoko prepojený globalizovaný 
svet nepravdepodobné, až nemožné. Až do momentu uvedenia 
vakcíny alebo spoľahlivého liečiva uplynie pravdepodobne viac 
ako 12 mesiacov, dovtedy sa budeme učiť s koronou „tancovať“. 
Čo mám tým na mysli? Skrátka riziko nákazy nepominie úplne, 
 avšak pri zmysluplných opatreniach a vysokej disciplíne ho vieme 
minimalizovať tak, aby sa naše životy čo najviac priblížili k nor-
málu. Ľudia budú opatrnejší a zodpovednejší, budeme si musieť 
zvyknúť na rúško a sociálny dištanc. 

Prečo je to dôležité? Čoraz častejšie sa v médiách hovorí o naj-
väčšej ekonomickej kríze, akú si žijúce generácie pamätajú. Jej 
dopady na naše životy a dokonca aj zdravie môžu byť veľmi váž-
ne, avšak neprepadajme pesimizmu. Pre zotavenie ekonomiky 
existuje viacero scenárov: najrýchlejší v tvare „V“, stredný v tvare 
„U“ a dlhodobo negatívny v tvare „L“. Mnohé závisí na nás – pre 
ekonomiku je výhodné rýchle priblíženie sa bežnému životu, na-
štartovanie výroby, exportu a služieb, avšak v nových podmien-
kach pri dodržaní maximálnej opatrnosti a zodpovednosti. Spot-
reba domácností teda tovaru a služieb je hlavnou hnacou silou 
našej ekonomiky. Sama o sebe vysoko prevyšuje možnosti štátu 
podporiť ekonomiku počas krízy, i keď sa zdajú aktuálne podpor-
né prostriedky extrémne vysoké. Rozumný návrat konzumu do-
mácností (tovarov aj služieb) smerom k normálu bude pre nás 
v súčasnej situácii mimoriadne užitočný. A keďže k spotrebným 
službám môžeme radiť aj výmenu rozvodov vody, plynu a kanali-
zácie v bytových domoch, zacieľme sa teda rovno na túto oblasť. 
Je to iste téma háklivá, keďže pracovníci montážnych fi riem vstu-
pujú do bytov a spoločných priestorov bytových domov. Výmenu 
rozvodov žiaľ pracovníci montážnej fi rmy nevedia vykonať z domu 
(tzv. home offi ce). Ako nájsť uskutočniteľný spôsob v novej reali-
te počas najbližších 12 až 18 mesiacov? Odpoveďou je „tanec“ 
s koronou, teda uplatnenie zodpovedných opatrení a maximálnej 
disciplíny na oboch stranách – u zhotoviteľov aj u obyvateľov by-
tového domu. 

Bezpečnosť
Najširšou skupinou otázok a opatrení je bezpečnosť a sprísne-
nie hygienických opatrení, ktoré zabezpečia ochranu obyvateľov 

aj montážnych pracovníkov. Pre fi rmy zaoberajúce sa výmenou 
rozvodov v bytových domoch nie je táto téma ničím novým, keď-
že o.i. napr. práci s azbestom používajú širokú škálu špeciálne-
ho vybavenia, zariadení, ochranných oblekov alebo respirátorov. 
Zvýšená miera a disciplinované využívanie ochranných oblekov, 
rukavíc, okuliarov a ochranných masiek je dôležitým opatrením 
na strane zhotoviteľov, ktoré zabezpečí obojstrannú ochranu voči 
infekcii. Už bežné rúško pri správnom využití dramaticky redukuje 
možnosť prenosu vírusu. Podmienkou je, aby ho mali nasadené 
obaja účastníci osobného kontaktu. Respirátory, najmä vyšších 
rád od FFP3 sú účinnejšie ako rúška, avšak efektívne chránia len 
nositeľa. Obsahujú totiž výdychový ventilček, čiže vydychovaný 
vzduch nie je fi ltrovaný. Navyše je ich predaj aktuálne obmedzený 
kvôli akútnej potrebe v zdravotníctve a ďalších štátnych zložkách. 
Na trhu však pribúdajú mnohé inovatívne produkty, ktoré sú mi-
moriadne účinné a obojstranne účinné (napr. maska Gevorkyan 
slovenského výrobcu z Vlkanovej).

Ďalšími možné opatreniami na strane zhotoviteľa počas montáže, 
ktoré zvýšia bezpečnosť sanácie pre všetky zúčastnené strany:

Vytvorenie bariér v bytoch (napr. z ochranných fólií a le-
piacich pások), ktoré minimalizujú 
kontakt obyvateľov a pracovníkov. 
Zvýšená miera ochrany a dezinfekcie 
rúk je rovnako dôležitá ako ochrana 
úst a nosa. Opäť je nutné zodpoved-
né využívanie na oboch stranách. 
Aplikácia ochranných rukavíc je 
možná nielen u zhotoviteľov, ale aj 
u obyvateľov. Mimoriadne účinné sú 
tiež dezinfekcie rúr na báze alkoholu 
alebo špeciálne vyvinuté prostriedky. 
Okrem individuálneho zabezpečenia 
prostriedkov na dezinfekcie rúr mož-
no zo strany zhotoviteľa dodať tzv. 

VÝMENA ROZVODOV V BYTOVÝCH DOMOCH 
A „TANEC“ S KORONOU
Doteraz najväčšia vlna uvoľňovania opatrení proti šíreniu nového korona vírusu je čerstvo za nami. Od stredy 
6. 5. 2020 sa otvorila väčšina obchodov, hotely a penzióny by už mali môcť prijímať aj turistov, reštaurácie a krčmy 
majú za špeciálnych podmienok otvoriť letné terasy. Naďalej však platia sprísnené hygienické pravidlá, čo sa týka 
maximálneho počtu osôb na vymedzené plochy, ľudia budú stále musieť nosiť ochranné rúško, dodržiavať odstup 
a pri vchode si dezinfi kovať ruky. Od stredy sa tiež opäť konajú bohoslužby v kostoloch s veriacimi. Kiná a divadlá 
zostanú naďalej zatvorené, hygienici ich chcú otvoriť až vo štvrtej, poslednej fáze uvoľňovania opatrení. Otázne je 
tiež otvorenie škôl, i keď je celkom reálne aspoň mesačné vyučovanie pred letnými prázdninami.

Dezinfekčná veža
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dezinfekčné veže alebo stĺpiky (známe napr. z prevádzok 
rýchleho občerstvenia).
Výhodné je vybavenie pracovníkov zhotoviteľa dezinfekč-
nými prostriedkami, ktoré majú stále pri seba a vedia po 
sebe pravidelne čistiť kľučky, zábradlia a pod. 
Umývanie a dezinfekciu rúk odstávka tečúcej vody počas 
sanácie komplikuje, avšak neznemožňuje. Predzásobenie 
sa vodou do nádob, vaní alebo bandasiek odporúčame 
zaviesť do praxe. V istých typov bytových domov je možné 
dočasne zapojiť tečúcu vodu a umývadlo napr. v suteréne 
ako dočasné opatrenia počas rekonštrukcie.
Zabezpečenie zvýšeného počtu chemických WC. Bežnou 
praxou bolo zabezpečiť jedno mobilné chemické WC pre 
pracovníkov fi rmy. Aktuálne odporúčame posilniť počet 
o jedno až dve navyše podľa veľkosti domu pre potreby 
obyvateľov.
Meranie teploty pracovníkov zhotoviteľa bezkontaktným 
teplomerom vždy pred nástupom na montáž a protokolár-
ne odovzdanie zástupcovi vlastníkov patrí k podporným 
opatreniam, ktoré zvýšia dôveryhodnosť zhotoviteľa.
Po montáži odporúčame pracovníkom zhotoviteľa postu-
povať podľa vopred defi novaného zoznamu úkonov pre 
dezinfekciu priestorov. Dezinfekcia kľučiek, zábradlí a sa-
motných priestorov bytu ako aj spoločných priestorov je 
realizovateľná klasickými dezinfekčnými prostriedkami. 
Inovatívne riešenia napr. s generátormi ozónu alebo ul-
trazvukovými parnými generátormi pre dezinfekčné pros-
triedky je nutné overiť v praxi bytových domov.

Uvedené opatrenia nepredstavujú defi nitívny výpočet, vždy je 
priestor na efektívne inovatívne opatrenie navyše, ktoré nezru-
inuje zhotoviteľa ani obyvateľov, a zároveň zvýši bezpečnosť. Na 
vyváženie situácie pripomínam, že mnohé uvedené opatrenia 
odporúčame dodržiavať a aplikovať aj obyvateľom rekonštruova-
ných bytov, či je to nosenie rúšok, dezinfekcia, disciplína a pod. 
Pre zlepšenie povedomia odporúčame zhotoviteľom pripraviť 
pred realizáciou infografi ky a inštrukcie, ktoré budú viditeľne vy-
vesené, prípadne rozposlané aj na virtuálne domové nástenky 
alebo komunikačné skupiny na sociálnych sieťach.

Organizácia sanácie
Popri zhotoviteľovi to majú v súčasnej situácii náročnejšie aj 
správcovia či zástupcovia vlastníkov. Platí to všeobecne, a zvlášť 
so zreteľom na organizáciu rekonštrukcií. Zakázané je zhromaž-
ďovanie, t.j. aj domové schôdze, čo výrazne komplikuje komuni-
káciu s obyvateľmi a rovnako schvaľovanie dôležitých rozhodnu-
tí o bytovom dome. Na základe stanoviska Ministerstva fi nancií 
voči SZBD z 22.4.2020 je však aktuálne realizovateľné písom-
né hlasovanie s aplikáciou špeciálnych hygienických opatrení 
(prednostne vo vonkajšom prostredí, použitie rúšok, vlastného 
pera, rukavíc a zachovanie odstupov min. 2m). Podmienkou na-
vyše samozrejme je, aby mal bytový dom schválených overova-
teľov. Tým pádom možno rozhodovať o operatívnych otázkach, 
ako aj o otázkach v súvislosti s rekonštrukciou bytového domu 
a napr. stihnutím termínu podania žiadosti o fi nancovanie cez 
ŠFRB.

Pred realizáciou výmeny rozvodov odporúčame zo strany správcu 
alebo zástupcu vlastníkov overiť (prednostne telefonicky alebo 
elektronicky), či sa niektorý z obyvateľov nenachádza v karanté-
ne v súvislosti s Covid 19, prípadne nie je iná zásadná prekážka 
pre uskutočnenie výmeny rozvodov. Zvýšená potreba komuniká-
cie s obyvateľmi a informovanosti zo strany zhotoviteľa, správcu 
alebo zástupcu vlastníkov je nevyhnutnou podmienkou hladkého 
priebehu výmeny.

Organizačné komplikácie spojené s výmenou rozvodov v byto-
vých domoch súvisia aj s činnosťou štátnej správy, subdodá-
vateľov zhotoviteľov (napr. SPP) a tiež so zákazom zhromaž-
ďovania obyvateľov pri riešení operatívnych otázok, akým je 
harmonogram prác a pod. Mnohé z týchto komplikácií sú rieši-
teľné v závislosti od konkrétneho prípadu, zároveň sa situácia 
dynamický vyvíja v čase, v posledných dňoch skôr pozitívne. 
Napríklad Regionálne úrady verejného zdravotníctva nepos-
kytujú jednoznačné stanovisko, či sanácie zvislých rozvodov 
v bytoch povoľujú, zakazujú, resp. odporúčajú alebo nie. Na-
vyše rôzne regionálne úrady poskytujú rôzne stanoviská. Kaž-
dopádne súbežne s 2. a 3. vlnou uvoľňovania vládnych korona 
opatrení predpokladáme pozitívny posun v tomto ohľade. Bu-
dúci súhlas RUVZ so sanáciou predpokladáme pri uložení špe-
ciálnych hygienických opatrení, z ktorých niektoré sú uvedené 
vyššie v texte. Podobne sú na tom služby rôznych zaintereso-
vaných subdodávateľov zhotoviteľa, napríklad SPP, ktorej pra-
covníci zabezpečujú asistenciu a plombovanie pre demontáži 
a montáži plynomerov. 

Výmena ležatých rozvodov v bytovom dome
Táto oblasť predstavuje súčasne najbezpečnejší úsek rozvodov, 
keďže pri ich výmene nie je nutné vstupovať do bytov, ale len 
do spoločných priestorov. Pri dodržaní zvýšených hygienických 
opatrení nie je zásadný dôvod túto sanáciu rušiť alebo odkla-
dať, naopak možno využiť aktuálne krátkodobo voľné kapacity 
zhotoviteľov.

Ekonomika versus zdravie
V žiadnom prípade ekonomika nie je dôležitejšia než ľudské ži-
voty. Sú to však spojené nádoby. Eventuálny ekonomický kolaps 
alebo vypnutie hospodárstva by malo veľký dopad aj na kolaps 
zdravotníctva a prudko môže narásť počet tzv. odvrátiteľných 
úmrtí. Preto odporúčam hľadať zlatú strednú cestu medzi po-
stupným spúšťaním ekonomiky a udržaním šírenia vírusu pod 
kontrolou. Aktuálne považujem vo väčšine prípadov možné nájsť 
pri uplatnení viacerých opatrení spôsob, ako výmenu k spokoj-
nosti a bezpečnosti oboch strán uskutočniť. Samozrejme žiad-
ne z opatrení nie je pre zúčastnených komfortné. Avšak bezdô-
vodné odkladanie alebo rušenie spôsobí obyvateľom domu iné 
komplikácie v podobe opakovaných výberových konaní, hľadaní 
nových možností fi nancovania a pravdepodobné je v blízkej bu-
dúcnosti ďalšie mierne zdražovanie ceny prác a materiálov, naj-
mä oproti fi xovaným ponukám spred viacerých mesiacov. 

Prajem obyvateľom, správcom aj stupačkárom veľa zdravia, dis-
ciplíny a inovatívnych riešení, ako sanácia najbližšie mesiace 
bezpečne previesť. Sme tu pre vás.

Ing. Igor Krajčovič, Rehau s.r.o. 
www.rehau.sk, www.stupacky.sk
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Poďme teda poporiadku. Aj keď ne-
rád, musím konštatovať, že korona-
vírus u nás predbehol energetickú 
hospodárnosť. A určite to nie je jedi-
ná oblasť, v ktorej vírus zvíťazil.

Prvé ochorenie sme na Sloven-
sku zaznamenali 6. marca a 10. 
marca sme mali už 7 pozitívnych 
prípadov. A práve 10. marca 2020 
nadobudla účinnosť novela záko-
na č. 555/2008 o energetickej 
hospodárnosti budov. Rozsah no-

vely nechám bez komentára. Pre bytové domy je podstatné 
len to, že z hľadiska energetickej hospodárnosti neprináša 
v podstate nič nové. A čo je ešte horšie, vôbec nerieši staré 
chyby ale ich vytrvalo opakuje. Takže podľa §8 ods. 2 pís. b) 
je vlastník budovy povinný zabezpečiť hydraulické vyváženie 
vykurovacej sústavy budovy po každom zásahu do jej tepelnej 
ochrany alebo technického systému budovy. Na prvý pohľad 
dobrá myšlienka sa ukáže ako zbytočná a neefektívna, keď si 
uvedomíme, že nikde nie je defi nované, čo je to hydraulické 
vyregulovanie ani technický systém budovy. Sú to všeobecné 
pojmy, ktoré si môže vysvetliť každý tak, ako mu to vyhovuje. 
A vlastníci i správcovia túto možnosť ochotne využívajú. Ak sú 
napríklad bleskozvod, alebo spoločná anténa, považované za 
technický systém budovy, sú vlastníci povinní po zásahu do 
týchto systémov zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej 
sústavy budovy? Podľa zákona áno, ale podľa zdravého roz-
umu určite nie.

Z uvedených informácií vyplýva jedna dobrá správa. Vlastníci 
bytov si ani po novele zákona nemusia robiť starosti s energetic-
kou hospodárnosťou. Stačí splniť zopár formálnych požiadaviek 
a majú pokoj. Zlá správa je, že vlastníci, ktorí si nebudú robiť 
starosti s energetickou hospodárnosťou na to doplatia viac ako 
na koronavírus. 

Je niečo také možné?
Pri hľadaní odpovede na túto otázku je potrebné vysvetliť širšie 
súvislosti. Asi pred troma rokmi som pripravoval prednášku na 
tému energetickej efektívnosti vykurovania domov a náhodou 
som narazil na článok, v ktorom autor (profesor nemeckej uni-
verzity, meno si nepamätám) upozorňoval na nebezpečenstvo 
nedostatočných zásob ropy pre potreby ľudstva. V článku bola 
vyslovená domnienka, že zásoby ropy nám vystačia maximálne 
na 50 rokov. Neviem, koľko ľudí na Slovensku považovalo člá-
nok za dôležitý, ale nemyslím, že nemal veľa zhliadnutí. No ja 
som si ho prečítal najmenej trikrát. Spomenul som si totiž na to, 
ako nám pán docent na prednáškach z Petrochémie zdôrazňo-
val, že zásoby ropy sa odhadujú na obdobie 50 rokov. Lenže to 
bolo pred 35 rokmi! A tých 35 rokov chodili autá, lietadlá aj lode 
na vodu, či ako? 

Debata na tému ropného zlomu, či ropnej krízy je obsahom via-
cerých kníh a nie je možné podstatu problému vysvetliť v jed-
nom článku. Pre nás je dôležité si uvedomiť, že celý hospodár-
sky rast, ako to ekonómovia nazývajú, je založený na spotrebe 
energie. Bez energie by sme nemali prakticky nič okrem toho, 
čo si dokáže človek vyprodukovať vlastnými silami alebo s po-
mocou zvierat. 

Český geológ Václav Cílek porovnal životnú úroveň ľudí v stre-
doveku a v súčasnosti. Vypočítal, že v minulosti pracovalo na 
jedného šľachtica na statku či panstve od 50 do maximálne 
100 poddaných. Keď prácu, ktorú vykonávali, prepočítame na 
energiu, ktorú dnes vyprodukujú stroje, vychádza, že u nás na 
každého jedného obyvateľa, od batoľaťa po starca, pripadá 
186 takzvaných energetických otrokov. Teda žijeme si tak, ako 
keby na každého Čecha či Slováka pracovalo 186 poddaných. 
Na prvý pohľad sa zdá, že je to necelý dvojnásobok pôvodnej 
hodnoty. Ale tým, že je údaj vypočítaný ako priemer vychádza 
po prepočítaní výsledok, podľa ktorého si žijeme 18 600-krát 
lepšie ako v stredoveku. To je na jednej strane potešiteľná in-
formácia. Ale na druhej strane sa treba zamyslieť nad tým, o čo 
všetko prídeme, ak nebudeme mať dostatok energie. 

Prevažná väčšina čitateľov sa pri čítaní týchto informácií nudí, 
lebo si myslia, že sa ich to netýka. Ak sa však zamyslíme nad 
tým ako je každý jeden z nás závislý od energie zistíme, že bez 
nej by sme nemali dopravu, spotrebný tovar, oblečenie, lieky ani 
potraviny. Nemali by sme svoj komfort, ani pohodlie. Závislosť 
od energie je teda návyková, a preto veľmi nebezpečná.

Energia ako droga
Anglický chemik, fyzik, lekár a ekológ Dr. James E. Lovelock 
napríklad prirovnal energetickú závislosť ľudstva k závislosti na 
tvrdých drogách. Ak prestanete náhle s ich užívaním, zomriete. 
Ak neprestanete, tiež zomriete. Jedinou možnosťou prežitia je 
cesta postupného odvykania, odriekania a prechodu na niečo 
iné, menej nebezpečné. Tá cesta nebude krátka, jednoduchá, 
ľahká ani bezbolestná. Ale čím neskôr sa vydáme správnym 
smerom, tým to bude pre všetkých ťažšie. Dôležité bude uvedo-
miť si chyby, ktoré sme doteraz robili. Albert Einstein to vyjadril 
nasledovne: „Nemôžeme vyriešiť problémy rovnakým mysle-
ním, aké sme mali, keď sme ich vytvorili.“

Vypuknutie epidémií, ako je COVID-19, odhaľuje základné pod-
staty problémov, ktorým neustále čelíme. Ľudia majú neob-
medzené potreby, ale planéta má obmedzené kapacity na ich 
uspokojenie. Netreba sa tešiť na svet, v ktorom sme žili doteraz. 
Ten už je preč. Príde kríza ekonomická, hospodárska a musíme 
sa naučiť s tým žiť. Postupne ju nebudeme vnímať ako krízu, ale 
skôr či neskôr sa musíme vyrovnať s tým, že je to nový normálny 
stav. Pokiaľ nás príroda chcela napomenúť, urobila to dosť jem-
ne. Lebo sa môže stať, že ak sa teraz nepoučíme, môže nasle-
dovať ďalšie upozornenie s 30 % úmrtnosťou. 

KORONAVÍRUS A ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ
Je to vôbec možné? To si vážne niekto myslí, že koronavírus nejako súvisí s energetickou hospodárnosťou? Ako 
keby sme toho vírusu nemali všade naokolo dosť, ešte aj v časopise o správe budov ho ide niekto spomínať. 
Môžem vás uistiť, že o tom viem a dobre si to uvedomujem. Napriek tomu by som bol rád, keby čitatelia skôr 
ako hodia kameň (či výhražný mail do redakcie), článok prečítali. Nepredpokladám, že budú súhlasiť so všetkými 
myšlienkami, úvahami a domnienkami autora. Ale budem veľmi spokojný, ak ich obsah článku privedie k zamysleniu 
aj nad budúcnosťou bývania v bytových domoch.
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Hrozbou pre zlepšenie je predstava, že pred touto krízou sme 
žili v tej najlepšej verzii našej spoločnosti a túžba sa do tohto 
normálu vrátiť, lebo nič lepšie nepoznáme. Svet pred epidémiou 
však bol svetom skrytej krízy, vo všetkých oblastiach spoločnosti 
a neochotou ľudí vnímať existenčné hrozby. Ekonomickú ani hos-
podársku krízu nespôsobil koronavírus. Ten je na to moc malý 
a slabý a peniaze ho tiež nezaujímajú. Spôsobili si ju sami ľudia 
svojim životným štýlom a globalizovaným spôsobom života. 

Ako príklad možno uviesť dôležitú správu, podľa ktorej bol 25. 
júla 2019 dosiahnutý rekord v počte letov. Za jeden deň sa us-
kutočnilo viac ako 230-tisíc letov. Od roku 2017 predstavuje 
v leteckej doprave počet pasažierov z Európy viac ako jednu mi-
liardu a počet pasažierov čínskej národnosti viac ako 555 milió-
nov. Teraz si skúste predstaviť, aké sú možnosti šírenia vírusov 
a iných ochorení. Predpokladám, že v tomto roku sa podobnými 
číslami chváliť nebudeme. 

Opatrenia, ktoré budú navrhnuté ako riešenia krízy rozhodnú 
o tom, či sa vrátime k takému životnému štýlu, ktorý nás prive-
die do ďalšej krízy, alebo sa vyberieme inou lepšou cestu. 

Hrozí nám ďalšia kríza?
Epidemiológovia sú o tom presvedčení. Predstava, že by táto, 
prípadne ďalšie epidémie mali trvať dlhšie, alebo sa vyskytovali 
častejšie je dosť desivá. Oveľa horšia však bude energetická krí-
za, ktorá by nás mohla postihnúť v priebehu niekoľkých desať-
ročí. Známe zásoby ropy nám pri súčasnej spotrebe vystačia asi 
na 45 rokov. Každý, kto sa dozvie túto informáciu si predstaví, 
že posledný sud benzínu či nafty skončí v jeho garáži. Obávam 
sa, že to je naivná predstava. Prioritu pri využití kvapalných palív 
budú mať zložky, ktoré zabezpečujú bezpečnosť a zdravie oby-
vateľov. Teda armáda, polícia, požiarnici, zdravotníci, poľnohos-
podári,... Osobná, ale aj nákladná, či letecká doprava skončia 
medzi prvými. Teda možno predpokladať podobný alebo dokon-
ca prísnejší režim, ako je v súčasnosti.

Podľa názoru odborníkov z veľkých ropných koncernov sa ne-
dostatok ropných produktov objaví už o 15 až 20 rokov. Súčasný 
stav, pri ktorom v dôsledku obmedzenej spotreby klesla cena 
ropy pod 20 USD za barel, situáciu ešte viac zhoršuje. Pre ropné 
spoločnosti je ekonomicky výhodné vyhľadávanie nových nále-
získ ropy až do 100 USD za barel. Takže súčasná nízka cena 
zvyšuje spotrebu a znižuje šance na objavenie nových zásob. 
Tým v konečnom dôsledku zvyšuje riziko ropnej krízy.

Je možné takýmto hrozbám predchádzať?
Myslím, že by bolo načase uviesť aj nejaké dobré správy. Aj keď 
to nebude v dnešnej dobe ľahké. Za dobrú správu považujem 
to, že Európska únia si uvedomuje riziká energetickej závislos-
ti a všetkých následkov, ktoré s tým súvisia. Ponúka, navrhuje 
a podporuje riešenia, ktoré sú nevyhnutné na zníženie spotreby 
energie a prechod na obnoviteľné zdroje, ktoré minimálne zaťa-
žujú životné prostredie.

Ako sa dopracovať k takýmto cieľom o tom pojednáva naprík-
lad aktualizovaná Smernica európskeho parlamentu a rady 
2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. V podstate sa jedná 
a súbor opatrení zameraných na:

znižovanie spotrebu energie;
kontrolu a vyhodnocovanie spotreby;
podporu obnoviteľných zdrojov.

Podľa predpokladov je možné správnou realizáciou navrhova-
ných opatrení dosiahnuť do roku 2025 u prevažnej väčšiny by-

tových domov spotrebu na úrovni domov s takmer nulovou spot-
rebou. To napríklad znamená, že spotreba tepla na vykurovanie 
by mala byť približne 10 kWh/m2.rok. 

V závere smernice o energetickej efektívnosti sa uvádza: 
„Spotrebitelia musia byť stredobodom tejto stratégie, ktorá 
využíva moderné technológie a inovačné riešenia na prechod 
k inteligentným, účinným a udržateľným systémom vykurova-
nia a chladenia, ktoré môžu viesť k úsporám energie a ná-
kladov pre spoločnosti i občanov, zlepšiť kvalitu ovzdušia, 
zvýšiť blahobyt jednotlivcov a priniesť výhody pre spoločnosť 
ako celok.“ Myslím, že v tejto myšlienke by sme ťažko hľadali 
chybu.

Chybou ale bolo to, že predchádzajúca vláda tieto zámery ig-
norovala a viedla spotrebiteľov skôr ku konzumnému spôsobu 
využívania energie. Ako inak si možno vysvetliť fakt, že podľa 
vyhlášok, noriem a predpisov o energetickej hospodárnosti 
majú byť byty vykurované na teplotu 20 °C. Ale vo Vyhláške MZ 
SR č. 259/2008 o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné 
prostredie budov, ktorou sa upravujú požiadavky na vnútornú 
klímu budov, sú uvedené odporúčané teploty od 12 do 27 °C. 
Tie sú v reálnych podmienkach nielen nedosiahnuteľné, ale 
pre zabezpečenie efektívnej prevádzky vykurovacieho systému 
priam nebezpečné. 

A čo môžeme robiť my?
My, teda vlastníci a užívatelia bytov máme niekoľko možností.

1. Navrhované opatrenia úspešne ignorovať. 
Snažíme sa im vyhýbať, obchádzať, či iným spôsobom zneva-
žovať ich význam. Teda prikloniť sa k ofi ciálnemu stanovisku 
štátnych inštitúcii. Vykonáme určité nevyhnutné opatrenia (na-
montujeme TRV aj merače, vyregulujeme, vyvesíme certifi kát), 
ale výsledný efekt, skutočná spotreba ani úspora nákladov 
nás nezaujímajú. To je žiaľ najčastejší prístup vlastníkov bytov 
k energetickej hospodárnosti. Výhodou takéhoto prístupu je to, 
že sa netreba o nič starať a s nikým dohadovať. Podľa našej ne-
možnej legislatívy je všetko v poriadku a nič viac netreba riešiť. 
Teda okrem zvýšených platieb za energie.

2. Realizovať a dôsledne vyhodnocovať prínos opatrení.
Rovnako ako v predchádzajúcom prípade BD realizuje všetky 
odporúčané opatrenia, ale okrem toho aj sleduje a vyhodnocuje 
ich prínos. Podľa zistených údajov vyhodnocuje výsledky a plá-
nuje ďalšie opatrenia. Výhodou takéhoto prístupu je dosiahnutie 
maximálnej možnej úspory nákladov. Nevýhodou je „boj s veter-
nými mlynmi.“ Takýto prístup nemá v našej legislatíve podporu. 
Preto sa musia záujemcovia o znižovanie nákladov, či už z radov 
správcu, alebo samotných vlastníkov, spoliehať len na podporu 
a dôveru väčšiny vlastníkov. A to býva najčastejší kameň úrazu. 
Prevažná časť vlastníkov nemá ani základné vedomosti o pod-
state realizovaných opatrení, skutočnej spotrebe a možnostiach 
zníženia nákladov. Len málo správcov či vlastníkov vie tieto uka-
zovatele správne vyhodnotiť. Tam kde chýba dopyt po takýchto 
službách nie je ani ponuka.

3. Ako poslednú uvádzam možnosť komplexného riešenia 
energetickej koncepcie BD v zmysle smernice EÚ. 
Pre vlastníkov bytov nie je dôležitá európska ani slovenská 
smernica o energetickej hospodárnosti. Dôležitá je pre nich 
energetická koncepcia konkrétneho BD. Vlastníci by mali mať 
jasné predstavy o tom čo a kedy budú realizovať a aké výsledky 
by tým mali dosiahnuť. Koľko na to bude treba fi nancií, kde ich 
získajú, koľko tým ušetria ako prípadné pôžičky splatia.

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2020



www.voc.sk/spravca-bytovych-domov26

Konkrétne príklad
Rozdiel uvedených prístupov vysvetlím na konkrétnom príklade. 
Posudzovaný BD má po zateplení spotrebu tepla na vykurova-
nie 67,9 kWh/m2.rok. Normalizovaná potreba energie mala byť 
34,2 kWh/m2.rok.

Ak budú vlastníci BD pristupovať k energetickej hospodárnosti 
podľa možnosti č. 1, nemusia riešiť nič. Všetky požiadavky pod-
ľa platných predpisov sú splnené, BD je zateplený, na nástenke 
visí energetický štítok a platby za teplo na vykurovanie sú sko-
ro dvojnásobne vyššie ako sa predpokladalo. Napriek tomu sú 
všetci spokojní. Úrady, správca, dodávateľ tepla a pravdepodob-
ne aj väčšina vlastníkov. 

Ak by vlastníci postupovali spôsobom uvedeným v druhej mož-
nosti, zistili by, že skutočná spotreba tepla je skoro dvojnásobne 
vyššia ako je predpokladaná hodnota a hľadali by príčinu. Ak 
by ju správne určili a odstránili, znížili by spotrebu tepla a tým 
aj platby za vykurovanie približne na polovicu. Pre posudzovaný 
BD vychádza predpokladaná ročná úspora nákladov na vykuro-
vanie približne 350 € ročne na jeden byt.

V prípade tretej možnosti by vlastníci po dosiahnutí predpokla-
danej spotreby približne 34 kWh/m2.rok hľadali ďalšie spôsoby 
ako sa dopracovať k odporúčanej spotrebe 10 kWh/m2.rok. 

Konkrétne možnosti znižovania spotreby BD, môžeme podrob-
nejšie rozobrať v pokračovaní tejto témy v niektorom z nasle-
dovných čísel časospisu.

Aký záver z toho plynie?
Podľa všetkých vyhlášok a predpisov sa tvárime, že nám na 
energetickej hospodárnosti záleží rovnako, ako na znižovaní 
nákladov vlastníkov a užívateľov bytov. Domnievam sa, že pred-
poklad uvedený v predchádzajúcej vete je výnimočne pravdivý. 
Ofi ciálnym inštitúciám záleží na energetickej hospodárnosti aj 
na znižovaní nákladov na bývanie občanov asi rovnako. Teda 
vôbec. 

Rozbiehanie ekonomiky a hospodársky rast sa nedá dosiahnuť 
tak, že znížime spotrebu energie a tým aj platby. Tieto požia-
davky vytvárajú vzájomný protiklad. Musíme sa rozhodnúť, či 
budeme zvyšovať zisky, alebo znižovať spotrebu. Na to, ako do-
siahnuť obidve požiadavky súčasne, zatiaľ nikto neprišiel. Preto 

odporúčam pripraviť sa na tú horšiu možnosť, lebo šťastie praje 
pripraveným.

Neviem, či sa mi podarilo vysvetliť súvislosti medzi koronaví-
rusom, ekonomickou krízou a energetickou hospodárnosťou. 
Pre vlastníkov bytov bude dôležité si čo najskôr uvedomiť, že 
v blízkej budúcnosti sa nemožno spoliehať len na záujem štátu 
o znižovanie spotreby a nákladov na energie. Skôr sa treba pri-
praviť na opatrenia, ktoré budú mať opačný charakter. Čo môžu 
vlastníci v takejto situácii robiť?

Ak sa chcú vlastníci bytov brániť voči vysokým nákladom a nad-
mernej spotrebe tepla, mali by sa poučiť z mierne vylepšenej 
múdrosti o obrane, podľa ktorej: „Najlepšia obrana je skutok.“ 

Sedieť doma nad vyúčtovaním a lamentovať nad nedoplatkom 
za bývanie nestačí. Treba hľadať príčiny a realizovať opatrenia 
na ich odstránenie. Ak sme to dokázali pri koronavíruse, musí-
me to dokázať aj pri energii. Aj keď sa energia javí ako menej 
nebezpečná je o to viac návyková, lebo nám prináša pohodlie.

Ďakujem každému, kto dočítal tento článok až do konca. 
A ospravedlňujem sa ak ste v ňom nenašli nič podnetné. Prav-
depodobne je to spôsobené tým, že článok je určený pre správ-
cov a vlastníkov, ktorí patria v prístupe k energetickej hospodár-
nosti do druhej a tretej skupiny.

Ak predpokladáme, že koronavírus nespôsobí koniec sveta, bu-
deme sa musieť venovať aj iným témam, ktoré tu boli pred epi-
démiou a budú aj po nej. Berte prosím uvedené informácie ako 
môj názor a overujte si fakty rôznymi spôsobmi. Aby ste vedeli 
rozlíšiť, či sa jedná o logický vývoj alebo iba neškodnú domnien-
ku. Máte právo o uvedených myšlienkach pochybovať, prípadne 
ich celkom ignorovať. To všetko na vlastnú zodpovednosť.

Považoval som za dôležité vysvetliť širšie súvislosti energetickej 
hospodárnosti, významu znižovania spotreby tepla aj možných 
rizík, ktoré hrozia vlastníkom bytov pri ignorovaní súčasného vý-
voja. Treba spraviť všetko preto, aby vám, či vašim nasledovní-
kom, hroziaca energetická kríza spôsobila čo najmenej ťažkostí. 
Lebo ak niečo také dopustíme, rúška, zatváranie sa doma a do-
konca ani peniaze nám nepomôžu.

Ing. Habánek Jozef, energetický audítor

Ilustračný obr.

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2020



www.tzbportal.sk 27

iBinder prináša riešenie pre digitalizáciu stavebnej dokumen-
tácie. Digitalizácia prinesie spoločnostiam úsporu času a lep-
šie zhodnotenie investícií, pričom vznikne priestor na rozvoj 
a ďalšiu modernizáciu. Stavebníctvo patrí medzi oblasti s kom-
plikovanou administratívnou záťažou a obrovskými nárokmi na 
aktuál ne a presné informácie, najmä nové normy a predpisy. 

Pomocou cloudovej služby iBinder sa spoločnosti stávajú efek-
tívnejšími, digitálna premena s využitím iBinder nevyžaduje 
prechod podstatnými zmenami pri zavádzaní digitalizácie „do 
života“ fi rmy a nevyžaduje od svojich užívateľov znalosti IT fi rmy 
dosahujúcej „level expert“ v dátovej analytike.

Stavebníctvo je odvetvím, kde prebieha intenzívna komuni-
kácia medzi množstvom subjektov, pričom pomocou iBinder 
budete môcť jednoducho narábať s dokumentmi, ukladať ich, 
triediť a distribuovať. Komunikácia prebieha priamo v digitál-
nom viazači, čím eliminuje zbytočné neprehľadné e-maily. Im-
plementácia interaktívnych cloudových služieb vám zníži nielen 
prevádzkové a stavebné náklady, ale súčasne pomôže získať aj 
environmentálne a sociálne výhody. Očakávané úspory z digi-
talizácie stavebníctva a dokumentácie sú na úrovni 8 až 15 % 
nákladov stavby, pokiaľ budú digitalizované všetky postupy, od 
prípravy stavby cez riadenie výstavby, digitálne prepojené sta-
vebné stroje a zariadenia.

iBinder predstavuje najintuitívnejší systém správy dokumentov 
v stavebnom odvetví. Vychádza z tej istej jednoduchej a osved-
čenej logiky ako klasický viazač v stavebníctve.

So službou iBinder pre stavebné projekty získate nástroj, vďa-
ka ktorému bude správa dokumentácie jednoduchá a bezpeč-
ná. Tento systém si okamžite osvojí úplne každý s obľubou, vďa-
ka jeho jednoduchosti, intuitívnemu ovládaniu a zobrazovaniu 
dokumentov.

iBinder obstarávanie vám umožní požiadať o cenové ponuky 
a informovať o obstarávaní viac subjektov a získavať tak spo-
ľahlivejšie odpovede, vďaka ktorým uzavriete výhodnejšie ob-
chody. 

S produktom iBinder Správa nehnuteľností zvládnete správu 
nehnuteľností a s tým súvisiace činnosti jednoducho, spoľahli-

vo a bez námahy. Systém poskytuje všetkým zúčastneným stra-
nám prístup ku všetkým potrebným informáciám. 

Do systému sa nahrajú všetky dokumenty súvisiace so správou 
nehnuteľnosti – výkresy, technické správy, zmluvy, revízie, foto-
dokumentácia a pod.

Vďaka vstavanému prehliadaču je zobrazenie a tlač výkresov 
a iných dokumentov hračkou. Podporuje súbory CAD a 3D mo-

DIGITALIZUJEME STAVEBNÍCTVO

Stavebníctvo je celosvetovo najmenej digitalizovaným odvetvím hospodárstva, menej digitalizované je už iba 
poľnohospodárstvo. Stavebníctvo predstavuje odvetvie, ktoré digitalizáciu začína, a preto by sme vám radi 
predstavili nástroj, ktorý vašu spoločnosť posunie vpred v digitálnom svete. Predstavíme vám komfortné riešenie 
vo forme švédskej interaktívnej cloudovej služby iBinder.
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del, ako aj iné, menej bežné formáty súborov. V skutočnosti ten-
to prehliadač podporuje vyše 250 typov formátov. Vďaka tomu 
možno napríklad do projektov renovácií jednoduchšie zapojiť 
subdodávateľov a zhotoviteľov.

Všetky aktuálne údaje projektu v jednom digitálnom interaktív-
nom cloudovom projektovom viazači. Každý to zvládne už na 
prvý pokus! Nikomu nič neujde a všetci majú správne informá-
cie.

Niektoré z výhod
Jednoducho sa používa, nie sú potrebné žiadne pred-
chádzajúce poznatky
Jasná komunikácia v celom reťazci účastníkov
Zvýšenie presnosti a zníženie chybovosti
Minimálna doba zaškoľovania
Jednoduchá cenotvorba podľa rozlohy spravovaných 
nehnuteľností
Šetrí čas, peniaze a papier
Funguje v aktuálnom IT prostredí, vyžaduje si iba webo-
vý prehliadač
Bezplatná podpora pre všetkých používateľov
Distribuuje, ukladá a aktualizuje údaje jediným kliknu-
tím
Nižšie náklady na ľudskú prácu s papierovými doku-
mentmi

Ing. František Tyukos
iBinder Slovakia
Esterházyovcov 709/12, Galanta
www.iBinder.sk

Koho každého sa týkajú povinnosti zabezpečenia ochrany 
pred požiarmi?
Začnime základnou informáciou, ktorou je zákon č. 314/2012 
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 
(ostatnú novelu nájdete pod č. 129/2015 Z. z.), ktorý urču-
je vlastníkovi bytového domu, spoločenstvu vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v bytovom dome, ako aj správcovi by-
tového domu povinnosť zabezpečiť pri správe bytového domu 
plnenie úloh ochrany pred požiarmi. Tieto povinnosti sa tý-
kajú spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu 
(chodby, nebytové priestory, pivnice, garáže a pod.). Netýkajú 
sa teda bytov ani iných prevádzok, ktoré sa v bytovom dome 
môžu nachádzať. Na tie musí byť zabezpečený výkon povin-
ností vyplývajúcich zo zákona OPP prevádzkovateľom takej-
to činnosti – či už ide o administratívu, obchodnú činnosť, 
služby či iné. Tu možno odbočím ale upozorním na dôležitú 
úlohu správcu, ktorý pri podpise Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov patriacich do spoločných častí domu, nesmie po-
zabudnúť uviesť tú veľmi dôležitú vetičku: „Nájomca sa za-
väzuje dodržiavať všetky bezpečnostné a požiarne predpisy 
v zmysle aktuálne platnej legislatívy, v plnom rozsahu zodpo-
vedá v prenajatom priestore za bezpečnosť práce v zmysle 

Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci a súčasne sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnos-
ti vyplývajúce zo Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi a to na vlastné náklady.“ Táto formulácia samozrej-
me nie je jediná možná, jej obsah však dáva za povinnosť 
nájomcovi zabezpečiť všetko na poli ochrany pred požiarmi 
v prenajatej prevádzke čím odníma túto povinnosť z pliec 
správcu (§ 6). Určite postup prenesenia povinnosti v oblasti 
OPP odporúčam, nie je v silách správcu zabezpečovať výkon 
OPP v prevádzkach, kam sa často nevie ani dostať. V prípa-
de neprenesenia povinností na nájomcu zostáva totiž plná 
zodpovednosť na strane správcu! Je preto tiež dobré, aby si 
správca reálne naplnenie povinnosti u nájomcu preveril. Ak 
sa však v prenajímaných priestoroch nachádzajú požiarne za-
riadenia (hasiace prístroje, hydranty, požiarne uzávery), ktoré 
sú majetkom domu alebo tvoria súčasť požiarno-technické-
ho zariadenia domu (napr. detektory EPS, tlačidlové hlásiče 
a pod.), zabezpečovanie ich pravidelných kontrol a servisu 
spadá naďalej do povinností správcu.

Pri prenájme ešte upozorním na jeden dôležitý fakt, a tým je 
účel, na ktorý je prenajímaný priestor poskytnutý. Ten musí byť 

POSTAVENIE SPRÁVCU PRI OCHRANE PRED POŽIARMI 
V BYTOVÝCH DOMOCH
Ešte stále rezonuje v mnohých z nás požiar v Prešove, ktorý skončil tragicky. Zhynuli ľudia, poškodenie statiky 
bytového domu skončilo jeho demoláciou. Vyšetrovanie ešte stále nie je defi nitívne ukončené, avšak už teraz je jasné, 
že problematike protipožiarnej ochrany treba venovať výrazne viac pozornosti, ako tomu bolo doteraz. Pri riešení 
týchto problémov nám môžu pomôcť technici požiarnej ochrany. Poprosili sme Julianu Michaláčovú, konateľku 
spoločnosti HEURA s. r. o., správkyňu, bezpečnostnú techničku, techničku požiarnej ochrany a odborníčku v danej 
problematike, aby pomohla zorientovať sa našim správcom v tejto téme, ktorú nesmieme brať na ľahkú váhu. Za 
odpovede jej patrí naša úprimná vďaka.
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bezpodmienečne v súlade s kolaudačným rozhodnutím. Ak 
tomu tak nie je, je nevyhnutné priestor „rekolaudovať“ teda 
zmeniť účel využitia priestoru. Súčasťou zmeny účelu využitia 
časti stavby je i Projekt o požiarnej bezpečnosti stavby vypra-
covaný špecialistom požiarnej ochrany (ŠPO) pre konkrétnu 
prenajímanú prevádzku s prihliadnutím na všetky činnosti, 
ktoré sa v nej budú vykonávať. V projekte môže byť navrhnuté 
dovybavenie prevádzky ďalšími požiarnymi zariadeniami, napr. 
hasiacimi prístrojmi – tieto však už budú zakúpené aj kontrolo-
vané na náklady a zodpovednosť nájomcu.

Ďalším špecifi kom, na ktoré treba upozorniť je skutočnosť, že 
z hľadiska OPP nie je jedno či správu vykonáva správca alebo 
spoločenstvo vlastníkov (SVB). 

Ako už z týchto riadkov vyplýva, povinností pri dodržiavaní OPP 
je skutočne viac než si mnohí myslíme. Aby sme ich všetky 
zvládali a náš spánok tak mohol naďalej zostať pokojný, sú pre 
nás pripravení odborníci, ktorí nám so všetkým poradia, zabez-
pečia, veci skontrolujú. Naviac mnohé z činností OPP musíme 
zo zákona vykonávať práve a výhradne ich prostredníctvom. 
Týmito ľuďmi sú technici a špecialisti požiarnej ochrany (TPO 
a ŠPO, § 9). Nájdite si preto vo svojej lokalite toho, s ktorým sa 
vám bude dobre spolupracovať, ktorý má dobré referencie a aj 
cenné skúsenosti.

Ako vnímajú vlastníci opatrenia OPP v ich bytových domoch? 
Ako správca a zároveň technik požiarnej ochrany sa veľmi čas-
to stretávam s postojom vlastníkov, že požiarna ochrana v by-
tovom dome je niečo čo sa ich veľmi netýka a skôr obťažuje, 
vnímajú ju iba ako čosi doplnkové a hlavne zbytočne drahé. 
Opačný postoj zaujímajú tí, ktorí si už skúsenosťou s požiarom 
prešli. Faktom však zostáva, že prvá skupina vlastníkov zatiaľ 
počtom tú druhú výrazne prevyšuje. A to napriek štatistikám, 
ktoré udelili požiarom v bytových domoch neúprosne tretiu 
priečku.

A tak je to najmä na nás – správcoch – aby sme vlastníkov 
oboznámili s realitou, o ktorej často ani netušia. Iba máloktorí 
si uvedomujú skutočnosť, že byty, ktoré budú z hypotéky ešte 
dlhé roky splácať a v ktorých sa často nachádza všetok ich 
majetok, sú veľmi zraniteľným prostredím. A ešte zraniteľnejší 
v nich pri požiari bývajú práve ľudia. A veruže nie, poisťovňa 
škody nepokryje, pokiaľ zistí akékoľvek pochybenie na strane 
vlastníka. Dobre informovaný vlastník je aspoň akou takou zá-
rukou, že v prípade vzniku nebezpečnej situácie (a nemusí to 
byť hneď požiar), sa zachová správne, rozvážne, nespanikári 
a možno ešte aj podá pomocnú ruku tam, kde to bude treba.

Ako chápe zákon z hľadiska OPP správcov?
V prvom rade je dobré si povedať, že úlohy ochrany pred po-
žiarmi sa každého z nás týkajú hneď v niekoľkých rovinách:

správca ako podnikajúci subjekt (právnická osoba ale-
bo fyzická osoba-podnikateľ)
správca ako osoba zabezpečujúca ochranu vlastníkov 
(povinnosti pri správe budov)
správca ako bežný radový občan.

Každá z týchto našich rolí so sebou nesie isté povinnosti pri 
ochrane pred požiarmi.
Zákon tu delí podnikateľov na dva tábory – menší podnikateľ 
a väčší podnikateľ (§ 7).

Ten menší podnikateľ, (menší správca), je podnikateľský 
subjekt, ktorý má najviac 5 zamestnancov, na svoju činnosť 

využíva priestor menší ako 100 m2 a nevykonáva činnosti so 
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. 

Väčším podnikateľom, a teda i väčším správcom je ten, kto-
rý nespĺňa horeuvedené podmienky – teda má viac ako 5 za-
mestnancov a priestor väčší ako 100 m2. Sem patria aj všet-
ky SVB napriek tomu, že mávajú menej ako 5 zamestnancov 
(niekedy ani jedného) ale priestor, v ktorom vykonávajú svoju 
činnosť je väčší ako 100 m2 – považuje sa za neho totiž celý 
bytový dom.

Delenie na „dva tábory“ so sebou prináša aj ďalší fenomén 
– a tým je rozdielny rozsah povinností. Tieto sú presne špecifi -
kované najmä v § 4. Kým menšieho správcu sa dotýka iba po-
vinnosť písm. e) § 4 – „z hľadiska OPP zabezpečovať školenia 
a overovanie vedomostí OPP svojich zamestnancov a osôb 
zdržiavajúcich sa vo svojich priestoroch“, všetci ostatní sú 
povinný zabezpečovať plný rozsah povinností podľa písmen a) 
až p). Ďalšie povinnosti zákona sa však už bez výnimky týkajú 
„oboch táborov“ – a to najmä § 5, § 6 bod 1, § 8 a § 13. Stá-
le však hovoríme o povinnostiach platných v rovine „správca 
– podnikateľ, zamestnávateľ“. 

Aké má povinnosti správca ako osoba vykonávajúca správu 
bytového domu?
Začnime citáciou zákona 314/2001 Z. z. § 6a, ktorý sme si 
už čiastočne spomenuli na začiatku článku: „Vlastník bytového 
domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
v bytovom dome a správca bytového domu5a) sú povinní za-
bezpečiť pri správe bytového domu plnenie úloh ochrany pred 
požiarmi, ktoré sa týkajú spoločných častí bytového domu 
a spoločných zariadení bytového domu, podľa § 4 písm. a) 
až c), g) až i) a k) až p), § 5 písm. a) až c), i) a j) a § 8 písm. 
f) s tým, že o splnení povinnosti podľa § 4 písm. a) vyhotoví 
technik požiarnej ochrany záznam; obsah záznamu o vykona-
ní preventívnej protipožiarnej prehliadky a druhy dokumentá-
cie pre bytové domy ustanoví všeobecne záväzný právny pred-
pis, ktorý vydá ministerstvo.“ Žiaľ, realita je taká, že doposiaľ 
ministerstvo žiadny právny predpis nevydalo. Ostáva teda nut-
nosť improvizovať. Sú však dokumentácie, ktoré musíme mať. 
O nich budeme písať v nasledujúcom čísle nášho časopisu.
 
Vo všeobecnosti môžeme skonštatovať, že rozsah povinností 
vyplývajúcich z § 4, § 5 a § 8 zákona 314/2001 Z. z. je širo-
ký. V skratke si tieto povinnosti teraz zhrnieme (nejde o úplné 
znenie zákona, zameriame sa na činnosti súvisiace s výkonom 
správy, niekde si uvedieme iba príklady) nasledovne: 

vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehlia-
dok (§ 14 Vyhl. 121/2002 Z. z.)

v obytných domoch každých 12 mesiacov
v priestoroch slúžiacich na administratívu každých 6 
mesiacov (kancelária správcu, priestory prenajíma-
né výhradne na administratívnu činnosť,...)
vo všetkých ostatných objektoch každé 3 mesiace 
(polyfunkčná časť bytového domu, garáže, obchodné 
prevádzky,...)

plnenie opatrení na OPP na miestach so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach so 
zvýšeným nebezpečenstvom, v čase zvýšeného nebez-
pečenstva vzniku požiaru, pri podujatiach,... (pri výme-
ne strešných krytín či podláh, ako je lepenie izolačných 
fólií, linolea; zváranie pri výmene stúpačiek a rozvodov, 
delenie kovov plameňom pri výmene radiátorov,...) 
určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzni-
ku požiaru, napr.: skladovanie horľavých a horenie 
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podporujúcich látok (odporúčam: nezaraďujte sem 
však moderné domové kotolne)
umožňovanie výkonu kontrol štátneho požiarneho do-
zoru (hasiči chodia od roku 2015 na kontroly bez pred-
chádzajúceho ohlásenia, a to na bytové domy, ktoré 
majú nad 8 podlaží, tie menšie kontroluje preventivár 
obce)
plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostat-
kov
prevádzkovanie technických zariadení podľa vše-
obecne záväzných predpisov (realizácia revízií pri vy-
hradených technických zariadeniach; prevádzkovanie 
zariadení v zmysle pokynov výrobcu,...)
pri vypracúvaní projektovej dokumentácie, uskutoč-
ňovaní stavieb a ich využívaní, zmene stavieb dodržia-
vanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť stavieb 
(dvere, ktoré sú požiarnym uzáverom musia mať rov-
nakú požiarnu odolnosť ako mali tie staré príp. vyššiu; 
nezabúdať na zabezpečenie a označovanie požiarnych 
prestupov; pozor pri samovoľných prerábkach bytových 
jadier a s tým súvisiacich neodborných zásahoch v po-
žiarnych deliacich konštrukciách...)
zabezpečiť, aby pri zmene užívania stavby nedošlo 
k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby alebo jej 
časti (týka sa to aj napr. zmeny využívania spoločných 
priestorov domu na priestory určené na prenájom 
a podnikanie; či vytvorenie novej domovej kotolne)
zabezpečiť pravidelné čistenie a kontrolu komínov, 
preskúšanie pred pripojením spotrebiča,… (domové 
kotolne; spoločné komíny v starších bytových domoch, 
ktoré sa používajú...) 
dodržiavať technické podmienky pri prevádzke palivo-
vých spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, komí-
nov, dymovodov…
pri manipulácii s horľavými látkami, horenie podporu-
júcimi látkami dodržiavať protipožiarnu bezpečnosť (vy-
bavenie pracoviska primeraným množstvom a druhom 
hasiacich prístrojov; zabezpečenie vetrania; mať platný 
príkaz na zváranie...)
zabezpečovanie plnení ustanovení povinností a urče-
ných úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, 
ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo 
osobitné oprávnenie (aby všetky kontroly a opravy vy-
konávali iba osoby s platným osvedčením, ak sa vyža-
duje...)
inštalovať vhodné druhy požiarnych zariadení a vyko-
návať ich kontrolu a údržbu osobou s odbornou spôso-
bilosťou, uchovávať dokumentáciu, označovať,…
označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, úni-
kové východy a zásahové cesty… ako aj prístup k uzá-
verom energií a požiarnym zariadeniam (toto je bod, 
ktorý vo väčšine bytových domov zostáva zlým snom 
správcov a hasičov)
strpieť umiestnenie signalizačného zariadenia – za pri-
meranú náhradu
oznámiť každý požiar
poskytovať potrebné doklady, súčinnosť a pomoc pri 
zisťovaní príčiny vzniku požiaru
nepoužívať požiarne zariadenia, hasiace látky, hasičs-
kú techniku, na ktoré nebol vydaný certifi kát, vyhláse-
nie o parametroch, vyhlásenie o zhode ak sa vyžadujú.

Aké sú povinnosti správcu ako bežného občana?
Ani na nás, bežných ľudí zákon č. 314/2001 Z. z. nezabudol. 
O povinnostiach, ktoré ako obyčajný smrteľník máme, väčšina 

z nás skutočne vôbec, ale vôbec netuší. Zo všetkých presne 
špecifi kovaných v § 14 si spomeňme:

konať tak, aby nedošlo k vzniku požiaru
pri uskutočňovaní stavieb ich zmien a užívaní zabez-
pečiť požiarnu bezpečnosť
inštalovať a kontrolovať požiarne zariadenia a udržia-
vať ich v akcieschopnom stave
umožniť výkon preventívnych protipožiarnych prehlia-
dok v rodinných domoch a iných stavbách okrem bytov 
a zabezpečiť odstránenie zistených nedostatkov
zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov 
a doklad o tom predložiť kontrolným skupinám obce
oznámiť každý požiar
nefajčiť ani nepoužívať otvorený oheň na miestach 
a v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru ani 
na miestach, kde by sa oheň mohol rozšíriť (nezakladať 
ohne v lesoch počas suchých letných období,...)
nevypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov (vypaľo-
vanie patrí k najčastejším príčinám vzniku požiaru)
nesťažovať prístup k požiarnych zariadeniam a k uzá-
verom elektriny, plynu alebo vody (žiaľ, častý jav v by-
tových domoch, ktorý však môže byť veľmi vysoko 
sankcio novaný)
nevyvolať bezdôvodne požiarny poplach, neprivolať 
bezdôvodne hasičskú jednotku a nezneužiť linku ties-
ňového volania (takýto čin môže byť klasifi kovaný ako 
trestný čin poškodzovania a ohrozovania prevádzky 
všeobecne prospešného zariadenia, ktoré môže byť 
potrestané pokutou až do výšky 1 659 € a v niektorých 
prípadoch aj odňatím slobody, naviac hovory na linku 
112 sú veľmi dobre vystopovateľné).

Aké pravidlá platia pre všetkých, ktorí sa nachádzajú v byto-
vých domoch?
Bez výnimky každý sa musí pokúsiť uhasiť začínajúci požiar, 
ak je to v jeho silách, alebo urobiť kroky k zabráneniu jeho ší-
renia; urobiť nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených 
osôb; požiar ohlásiť a hasičom poskytnúť osobnú pomoc, ak 
o ňu požiadajú (§ 46). V bytových domoch sa často stretáva-
me s kvetináčmi, skriňami a inými predmetmi, umiestnenými 
v chodbách a spoločných priestoroch bytového domu – a to-
to je jednoznačne najväčší problém bytoviek. Pri zásahu sa 
hasiči v zadymenom prostredí predierajú pomedzi topánky, 
skrine, bicykle... nielenže to spomaľuje samotný zásah – a čas 
– ten je pri hasení najdôležitejší, ale tieto predmety ohrozujú 
aj samotných vlastníkov pri evakuácii. A predstavte si takých 
zdravotníkov s nosidlami, keď po zaprataných chodbách boju-
jú s nosidlami o minúty života a pritom musia najprv prenášať 
a odnášať... 

Čo hrozí správcovi pri nedodržaní svojich povinností?
Pri nedodržiavaní povinností na poli ochrany pred požiarmi hro-
zia podnikateľovi, a teda i správcovi, sankcie. Tieto sa môžu 
vyšplhať až do výšky 16 596 € a v prípade opakovaného po-
rušenia v období troch rokov môže byť sankcia dvojnásobná 
(§ 59). Aspoň že ako občanom nám hrozí pokuta o poznanie 
znesiteľnejšia – najviac do výšky 331 € prípadne iba pokarha-
nie (§ 61).

Nezabúdajte, že s väčšinou vašich povinností pri ochrane pred 
požiarmi vám môže významne pomôcť šikovný a zodpovedný 
technik požiarnej ochrany. Je to človek – odborník, ktorý by 
mal byť pri správe bytových domov jedným z vašich dôležitých 
partnerov.
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Prvou témou projektu diskusného fóra je momentálne často už 
spomínaný DOMOVÝ PORIADOK. Do ankety a diskusie sa mohol 
prihlásiť každý a vyjadriť tak svoj názor k problematike. V tomto 
čísle časopisu Vám prinášame vyhodnotenie prvej témy diskus-
ného fóra.

Vyhodnotenie: téma Domového poriadku
Možnosť vyjadrovať sa k téme domového poriadku bola spustená 
na www.tzbportal.sk 3. 4. 2020. Vyhodnotenie sa vykonalo na 
základe získaných údajov v období 3. 4. – 30. 4. 2020.

Do diskusného fóra k danej téme sa dalo zapojiť prostredníctvom 
dvoch foriem:

1.  Anketa 
2.  Diskusia 

1. Anketa 
Anketa pozostávala zo štyroch otázok, na ktoré mali možnosť res-
pondenti odpovedať formou odpovedí ÁNO/ NIE.
Odpovede boli anonymné. Odpovede sa následne spracovali do 
formy grafov, kde si môžete pozrieť ich vyhodnotenie ku každej 
otázke.

1.1. Otázky
1.  Domový poriadok má určiť pravidlá nažívania nielen medzi 

vlastníkmi, ale aj nájomcami či cudzími osobami, ktoré sa 
v bytovom dome nachádzajú. Je prijatie domového poriadku 
v súlade so zákonom 182/93 Z. z., ktoré určuje pravidlá medzi 
vlastníkmi? Je prijatie takto formulovaného domového poriad-
ku správne a potrebné?

2.  Ak sa bytový dom rozhodne vytvoriť si domový poriadok, je pod-
ľa vás potrebné určiť sankcie za jeho nedodržanie? (Zákon totiž 
neupravuje spôsob vymáhania sankcií, ani neurčuje toho, kto 
má sankcie vymáhať, všetko toto je nad rámec zákona a spô-
soby si môže každý vymýšľať sám?)

3.  Ak by sa prijali sankcie, zatiaľ neexistuje zákonom stanovený 
mechanizmus, ktorý by stanovil, že kto bude niesť dôkazné bre-
meno (ako bude prebiehať napr. dokazovanie, ak cudzí človek/
návšteva bude fajčiť na chodbe) a akým spôsobom by mala byť 
vymožiteľnosť práva (kto bude ten, kto bude dokazovať a podá-
vať žaloby na súd?) Má to byť správca/predseda SVB?

4.  Narušia podľa vás sankcie už aj tak krehké medziľudské spolu-
nažívanie v bytovom dome?

1.2. Grafy
Graf č. 1, otázka 1.

Podľa 80 % respondentov, ktorí sa zúčastnili ankety je prijatie 
domového poriadku v súlade so zákonom 182/93 Z. z.

Graf č. 2, otázka 2.

Až podľa 62,22 % hlasujúcich v ankete sú potrebné sankcie 
v domov poriadku.

Graf č. 3, otázka 3.

Napriek tomu, že väčšina je za to, aby v domovom poriadku 
boli sankcie, tak isto sa väčšina v tomto prípade až 77,78 % 
zúčastnených v ankete zhodlo, že správcovia by nemali byť tí, 
ktorí budú dokazovať a podávať žaloby na súd.

Graf č. 4, otázka 4.

Na otázku, či sankcie narušia medziľudské spolunažívanie v by-
tovom dome iba o pár percent prevažuje odpoveď áno.

DOMOVÝ PORIADOK
Prvá téma diskusného fóra www.tzbportal.sk

Vzhľadom na aktuálne často preberanú tému domového poriadku sa tím portálu www.tzbportal.sk rozhodol 
reagovať na danú situáciu a vytvoril tak nový projekt, a to projekt DISKUSNÉ FÓRUM. Chcel tak dať možnosť 
vyjadriť sa k problematike správy bytových domov a nebytových priestorov správcom, spoločenstvám vlastníkov 
bytov a všetkým, ktorých sa to týka.
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Graf č. 5

V grafe číslo 5 si môžete pozrieť celkové porovnanie odpovedí 
ÁNO, NIE pri všetkých štyroch otázkach.

2. Diskusia 
Diskusia k danej problematike prebiehala na diskusnom fóre 
www.tzbportal.sk, kde respondenti mali možnosť vyjadrovať 
svoje názory, pripomienky k diskutovanej téme domového po-
riadku prostredníctvom komentárov.

Názory k prebiehajúcej diskusii nám prichádzali taktiež emai-
lom. Pre úplnosť diskusie sme ich zaradili do diskusie ako Ná-
zory správcov. 

Názory, komentáre, pripomienky neboli (mimo gramatických 
chýb včítane zákazu vulgarizmov) ničím ohraničené . Tieto od-
povede uverejňujeme v plnom znení bez štylistických či grama-
tických úprav. 

Názory správcov
V tejto časti uverejňujeme názory, pripomienky správcov, ktorí 
ich zaslali prostredníctvom e-mailu.

Pre nedostatok miesta a priestoru si ďalšie komentáre diskusie 
môžu čitatelia prečítať na www.tzbportal.sk v časti: https://
tzbportal.sk/diskusne-forum/vyklad-novely-zakona-182-93-z-z/

Odpoveď číslo 1:
Stačilo by v zákone dať dôraz na povinnosti vlastníka nielen na 
jeho práva. Jedná sa o medziľudské vzťahy a to je veľmi ťažké 
a zložité riešiť. Neviem, či by naozaj pomohlo všetko riešiť súd-
nou cestou a ako dlho by trvalo konanie??????

Odpoveď číslo 2:
Sankcie v domovom poriadku by nemali význam. Dosť čo SVB 
samotní predsedovia si nevedia dať poriadne rady s vlastníkom, 
ktorý neplatí nájom. Pretože ten predseda je len človek ktorý 
chodí do práce a túto činnosť vykonáva po mimo, dá sa povedať 
vo svojom voľnom čase, čo mu zaberá dosť času a ešte k tomu 
sa naťahovať s vlastníkom kvôli priestupkom po súdoch. A vô-
bec nie sú za to ohodnotení. 

Odpoveď číslo 3: 
Okrem množstva iných chybných a hlavne nejasných vecí vo via-
cerých novelách zákona zostávajú tri zásadné problémy:
1.  Ofi ciálna možnosť zasielania ročných vyúčtovaní v dátovej for-

me prostredníctvom e-mailov
2.  Povinnosť vlastníkov hlásenia nájomcov (mená a počet plus 

kontakty pre prípad havárií)

3.  Úprava § 14 do pôvodného stavu s možnosťou hlasovania po 
hodine schôdze nadpolovičnou väčšinou prítomných vlastní-
kov mimo 2/3 hlasovaní (písomné hlasovania, žiaľ, už nech-
ce nik robiť...)

Odpoveď číslo 4: 
Podľa mňa novela zákona zbytočne rieši domový poriadok, nie 
sú sankcie a nie je to právne vymožiteľné. Čo ma zaráža nikto 
nediskutuje o vynechaní návrhu neuhradenie 15 mesačných 
platieb a nasleduje dobrovoľná dražba bytu. Práve o tom by sa 
malo diskutovať, že prečo to vynechali z novely?

Škoda, že z novely zákona 182/1993 Z. z. účinnej od 1. 2. 2020 
pod č. 476/2019 Z. z. vypustili návrh na dobrovoľnú dražbu dlž-
níka s 15-násobkom mesačnej zálohovej platby (zverejňovanie 
trojnásobok aktuálneho dlhu je smiešny a zbytočná zmena od 
500 Eur).

Správcovia, ktorí máme v správe domy s bytmi 6 až 12 b.j. po-
trebujeme ako soľ vymáhanie nedoplatku prekračujúcu 15 me-
sačných platieb cez dobrovoľnú dražbu bytu.

Ako príklad z praxe:
Bytový dom 6 b.j. Lokálne kúrenie, voda zo studne. Mesačný 
predpis je na spoločnú elektriku, fond opráv, správa, vývoz žum-
py. Mesačný predpis na byt je do 40 Eur (nízka tvorba FO – nie 
sú ochotní platiť viac ako 0,1215 Eur/spol. podiel bytu).

2 vlastníci pravidelne platia, 2 vlastníci do roka 2 – 3-krát, 2 vô-
bec neplatia. Nie sú prostriedky na fonde na súdne poplatky na 
vydanie platobného rozkazu, exekúciu, bolo by to neúčinné (so-
ciálne prípady). Aktuálne nedoplatky 2 neplatičov je 1 244 Eur 
(41 mesiacov) a 952 Eur (32 mesiacov). Tržná hodnota bytu 
na vidieku, kde je vysoká nezamestnanosť je 5 – 7000 Eur. Je 
adekvátna dobrovoľná dražba bytu za nedoplatok 700 Eur s po-
rovnaním cien bytov v Bratislave a nedoplatok 2000 Eur (kde 
mesačná platba je 200 Eur).

Nie sú vykonávané revízie spoločnej elektriky, bleskozvodu, ko-
mínov a aj rozvodu plynu. Dom nie je poistený (nie sú ochotní 
platiť). Vo väčšine sú neplatiaci vlastníci a nie je zákonná mož-
nosť na zlepšenie situácie. Neplatiči nič neodsúhlasia. Neodsú-
hlasia ani dobrovoľnú dražbu bytu, ak by vlastník dosiahol dlh 
2000 Eur. Ak je splnená podmienka na dobrovoľnú dražbu je 
zbytočné dobrovoľnú dražbu ešte odsúhlasovať na zhromaždení 
vlastníkov nadpolovičnou väčšinou vlastníkov. To isté platí aj na 
exekúciu. Podmienka je splnená tak správca alebo spoločen-
stvo podá návrh na exekúciu alebo na dobrovoľnú dražbu bytu 
bez zbytočného odsúhlasovania. Alebo len preto je to v zákone 
aby vlastníci mali čo odsúhlasovať.

Správca domu v takomto prípade dá výpoveď a ukončí správu 
v zmysle zákona. Založí spoločenstvo čo nebude fungovať. Dom 
schátra, platiaci vlastníci odídu bývať. Takto vláda vytvára obraz 
vidieka so schátrajúcimi domami. Riešením je  odsúhlasovať 
zákony nie len pre Bratislavu a veľké mestá ale aj pre vidiek, 
pre ľudí.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do prvej témy diskusného fóra za-
pojili. Veríme, že to bude prínosom.

Tím www.tzbportal.sk
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Čo by sme mali vedieť o vašej spoločnosti?
Sme spoločnosť, ktorá je na trhu viac ako 20 rokov. Zameriava-
me sa na služby pre bytové a nájomné domy a aj iné verejné bu-
dovy. Poskytujeme širší záber služieb vlastnými zamestnancami, 
ale na niektoré práce ako izolovanie obvodového plášťa a výme-
nu okien spolupracujeme s dodávateľskými fi rmami, po ktorých 
práce preberáme sami. 

To znamená že ostatné práce poskytujete vlastnými kapacita-
mi?
Naše služby musíme rozdeliť do niekoľko kategórií. Ako správ-
ca bytových domov zabezpečujeme výkon správy v kanceláriách 
v Nitre a v Galante. Taktiež poskytujeme pre iných správcov služ-
by ako poruchovú službu na vodovody, kúrenie, plynoinštalácie, 
elektroinštalácie a monitoring s čistením kanalizácií. Ďalej sú to 
služby: výmeny a montáže meračov vody, kúrenia a pomerové 
merače tepla, odpočty, čistenia a servis výmenníkových staníc, 
dezinfekcie potrubia, odstraňovanie porúch na technických za-
riadeniach po prehliadkach revíznym technikom, ako aj servis 
tlakových nádob. Vlastnými kapacitami vykonávame vyúčtovanie 
a rozúčtovanie nákladov a energií. 

Ďalšou činnosťou našej spoločnosti je výmena potrubných sys-
témov vody, plynu, kanalizácie, vzduchotechniky, kúrenia a elek-
troinštalácie, termostatizácia, hydraulické vyváženie a regulácia 
teplej vody a kúrenia a montáž izolácií. Tieto práce vykonávame 
nielen pre budovy, ale aj pre celé sídliská. 

Práce sme rozšírili aj v stavebníctve z dôvodu nespokojnosti s vý-
konom dodávateľských služieb. Problémom boli aj zákazky men-
šieho fi nančného rozsahu, na ktoré nebolo možné zabezpečiť ani 
živnostníka. K dnešnému dňu ponúkame aj murárske a staveb-
né práce v interiéroch – podlahy, zábradlia, obklady, omietky, 
sádrokartonárske práce, tepelné izolácie interiérov, maliarske 
a natieračské práce a pod.

Služby ponúkame aj v exteriéri. Najčastejšie sú to zámkové dlaž-
by, montáže zábradlia na balkóny a lodžie, bleskozvody, dažďové 
zvody a lapače nečistôt, opravy a izolácie striech. Najnovšou čin-
nosťou, ktorej sa začíname venovať, sú zelené strechy a výsadba 
zelene v okolí budov.

Všetky menované práce poskytujeme vlastnými zamestnanca-
mi. Na práce máme certifi káty a niektorí zamestnanci dokonca 
navštevujú školu za účelom vyššej vzdelanosti. Naša spoločnosť 
je vybavená moderným a profesionálnym náradím.  Všetkým za-
mestnancom zabezpečujeme špeciálne školenia našou spoloč-
nosťou na prácu v budovách pri plnej prevádzke a pohybe neško-
lených osôb.

Čo vás viedlo k takému rozsahu prác?
Jedna z vlastníčok v pokročilom veku ma navštívila, a spýtala sa 
ma, či môžeme urobiť s ich domom niečo, lebo mala návštevu zo 
zahraničia a dom na nich pôsobil nostalgicky a chmúrne. Hanbila 

NIELEN OBYČAJNÁ SPRÁVA V PODANÍ SPOLOČNOSTI 
TECHNOSPOL SLOVAKIA S. R. O.
Dobrým správcom do budúcna bude ten, ktorý mimo štandardných povinností poskytne vlastníkom služby navyše.  
Jednou zo spoločností, ktoré také služby poskytujú, je spoločnosť TECHNOSPOL Slovakia s. r. o., ktorá spravuje 
byty v Galante aj v Nitre. Čím sa líšia od ostatných? Svoju fi rmu nám v nasledujúcich riadkoch predstavil František 
Beňo, ktorý spolu so svojou manželkou Katkou dávajú do svojej práce aj kusisko svojho srdca. Vlastníkom pomáhajú 
nielen po technickej stránke svojou prácou, ale aj nápadmi, ako skrášliť ich bývanie a tak spolu zveľaďujú ich 
majetok. Na svoju prácu môžu byť pyšní. Svedčia o tom obnovené bytovky, o ktorých sa dočítate v nasledujúcich 
riadkoch... 
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sa za to. Tento dom sme ešte neobnovili, lebo zvyšku vlastníkov 
tento stav vyhovuje.

Prečo obnovy robíte sami?
Boli to predovšetkým práce na obnovách budov, na ktorých sme 
sa zúčastnili. Obrovské problémy nastávali s časovým zladením 
prác, absenciou niektorých profesií, ktoré sa vyskytli pri obnove, 
a hlavne absenciou prác, ktoré neboli zahrnuté v projektových 
dokumentáciách. Niektoré spoločnosti vedeli vykonávať svoju 
prácu profesionálne, ale nepočítali s tým, že práce sa vykonávajú 
v plnej prevádzke pri pohybe vlastníkov v dome. Problémy robila 
aj bezpečnosť pri práci a obmedzenia zo strany vlastníkov. Vlast-
nými slovami, fi rmy sa chovali ako na novostavbe.

Je ťažšie vykonávať práce v bytovom dome ako na inej stavbe?
To sa nedá porovnať. K bytovým domom máme celkom iný prí-
stup. Vymenujem len niektoré obmedzenia a postupy, s ktorými 
sa pravidelne stretávame: Ako prvé pristavujeme kontajnery, 
aby si vlastníci sami vyniesli nepotrebné veci z pivníc a bytov. Pri 
prvom 40-bytovom dome sme pristavili jeden vysokokapacitný 
kontajner na víkend. O hodinu po pristavení nám bolo hlásené 
naplnenie. Celkovo sa vlastníkmi naplnili 4 kontajnery. Ale to ne-
bol záver. Naši zamestnanci za 2 pracovné dni naplnili ďalšie 3 
kontajnery pneumatikami, kočíkmi, bicyklami, rôznym materiá-
lom skladovaným v pivničných priestoroch. Majiteľmi týchto vecí 
boli vraj predošlí vlastníci bytov.

Problémy sú aj s postavením lešenia na schodiská. Dosť úzke 
schody sme zapratali lešením a práve vtedy sa začínajú moder-
nizovať aj byty. Práčky a chladničky sa popri lešení ťažko vynáša-
jú a nehovoriac o nábytku a sedačkách. Zamestnanci majú byť 
k vlastníkom slušní a ťažko sa im odmieta pomoc s vynesením 
nábytku. Vždy sa musí lešenie zbaliť a znovu postaviť. 

Položenie dlažby tiež nie je sranda. Položiť sa musí tak, aby mali 
vlastníci nejakú časť na pohyb v budove. I napriek označeniu vý-
stražnými páskami a nápismi sa nájdu osoby, ktoré musia odskú-
šať, či dlažba už drží. Problémom boli aj zvieratá, ktoré na nejaké 
označenia nebrali ohľad.

Výmena a rekonštrukcia osvetlenia bol ďalší problém. Práce sa 
museli ukončiť počas svetla, aby vlastníci sa nemuseli pohybovať 
v tme. Bolo potrebné zabezpečiť aj všetky miesta, kde sa nachá-
dzala elektrina počas výkonu prác. Veľa detí bolo zvedavých na 
to, čo sa v dome deje. 
Zamestnanci museli strážiť, alebo odkladať náradie (hlavne elek-
trické), aby ho nepoužívali neoprávnené osoby, alebo aby sa vô-
bec našlo. Ponechaný materiál na stavbe (v priestoroch domu) 
sa vždy niekomu hodil. A to nielen v nočných hodinách. 

Maliarske a natieračské práce tiež nie sú jednoduché. Označe-
nie a vylepenie oznamov je najmenší problém. Viac vadí, ak si 
maliar nevšimne osobu pohybujúcu sa v jeho blízkosti a môžeme 
platiť práčovne. Po celý čas sa musí dbať o poriadok, aby neboli 
natiahnuté káble, na ktorých sa dá potknúť, aby nebola šmykľavá 
podlaha, aby sa neprášilo, aby nebol zaprataný nejaký priestor, 
ktorý slúži na prechod atď.

Tých problémov je omnoho viac. Ale s tým musí realizačná fi rma 
rátať. Je potrebné si uvedomiť, že osoby pohybujúce sa v budove 
nemusia mať školenia BOZP a sú zvedavé na práce, ktoré sa dejú 
možno raz za 50 rokov.

To znamená že opravujete 50-ročné budovy? 
Nie. Opravujeme aj 100-ročné a staršie, ale aj novostavby a čo 
ma trápi najviac aj obnovené budovy. Môj názor je taký, že starý 
majstri stavali kvalitnejšie a odbornejšie ako teraz. Teraz máme 
kvalitné technológie, kvalitné materiály, kvalitných projektantov 
s počítačmi, ale murárske práce vykonávajú automechanici, po-
trubia montujú cukrári a obvodový plášť izolujú nezamestnaní 
evidovaní na úrade práce. Myslím, že na túto kvalitu prác ešte 
doplatíme. Naďalej rozhoduje cena a nie kvalita. Správcov budov, 
majstrov jednotlivých systémov a iných odborníkov zúčastnených 
na obnove budov školíme a skúšame. Bohužiaľ, o prácach na 
Slovensku rozhodujú vlastníci a tí určujú normy a postupy prác. 
Ťažko je odborníkovi presadiť jednotlivé celky prác, ak mu diktujú 
tí, čo ho platia.

Je to až také hrozné?
Budem odpovedať nie ako konateľ spoločnosti. Odpoviem otáz-
kami. Ucelený celok je vykurovacia sústava bytového domu. Prečo 
si majú vlastníci sami platiť radiátory a kúpiť si ho podľa výzoru, 
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keď potom sa vyskytne problém s vyregulovaním systému, ktoré 
sa hradí zo spoločného fondu? Prečo si môžu zavolať neodborní-
ka na inštaláciu radiátora, keď opravy na inštaláciu a odvzdušne-
nie znáša spoločný fond oprav?

Prečo sa hradí potrubie plynu len po plynomer? Ak niekomu 
buchne plyn 15 cm od plynomeru na strane bytu, alebo sporák 
v kuchyni, je to menšia škoda? Dá sa vlastníkovi zaplatiť všetky 
náklady na opravu panelov, stien, okien a náhradné ubytovania, 
keď nemal ani na výmenu sporáka?

Prečo sa hradí potrubie len po vodomer? Ak cudzí inštalatér na-
montuje v byte nekvalitné potrubie alebo potrubie, ktoré zlože-
ním materiálu nevyhovuje domovej inštalácii, kto zaplatí škody po 
vytopení alebo pri poškodení stúpačky vody? 

Ak je toaleta netesná a preteká k susedovi, lebo vlastník nemá 
fi nancie na opravu, dokedy to má poškodený znášať?

Prečo má v 70-bytovom dome 5 stavebných odborníkov počúvať 
a riadiť sa rozhodnutím 65 vlastníkov, ktorých pôvodný stav ešte 
prežije? Prečo sa nemá vymeniť zábradlie na lodžii, ak statik, pro-
jektant a správca sú názoru, že je životu nebezpečné? Stojí za to 
zvýšiť príspevok do fondu opráv? 

Nič sa robiť z týchto vecí nebude. Buď to nedovolí legislatíva, 
alebo to neschvália vlastníci, alebo schôdza nebude uznášania-
schopná! Myslím, že použitie fondu údržby a opráv by sa malo 
prehodnotiť.

Ako je to s fi nancovaním obnovy bytového domu?
Na obnovu bytového domu, ktorá vo väčšine prípadov zahŕňa za-
teplenie obvodového a strešného plášťa, niekedy aj výmenu výťa-
hov, málokedy výmenu rozvodov, boli použité prostriedky fondu 
prevádzky, údržby a opráv, dofi nancované komerčným úverom, 
resp. úverom z prostriedkov ŠFRB. Po ukončení týchto prác na 
účte bytového domu nezostávajú ďalšie prostriedky na riešenie 
ďalších opráv. Naša spoločnosť poskytuje možnosť fi nancova-
nia ďalších prác prostredníctvom splátkového kalendára. Výška 
splátok a doba splácania závisí od možností daného bytového 

domu. Vždy sa snažíme nájsť spôsob, ktorý vyhovuje vlastníkom 
a je v možnostiach našej spoločnosti. Najkratšia doba splácania 
je 6 mesiacov, zatiaľ maximálna 10 rokov. Záruku poskytujeme 
podľa rozsahu vykonaných prác. V prípade podpísania zmluvy na 
údržbu vymenených rozvodov sme poskytli záručnú dobu v dĺžke 
15 rokov.

TECHNOSPOL Slovakia s. r. o.
Jurkovičova 411/27, Nitra
Prevádzka: Námestie detí 1601/1, Galanta
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Ako vidíte aktuálny vývoj na trhu s PVC oknami v Európe?
Podiel plastových okien a dverí na celkovom objeme výroby je 
v regióne strednej Európy stále najvyšší – 44 %. V iných čas-
tiach Európy však vidíme odlišné trendy. Podľa prieskumu CAB 
má plast napr. v severnej Európe len 3 %. Prirodzene v tejto ob-
lasti dominujú drevené profi ly. V západnej Európe je zase najob-
ľúbenejší kov, obzvlášť hliník. Hoci segment PVC okien rastie 
pomalšie než iné materiály, rozhodne to neznamená ich koniec. 
Objem ich výroby v Európe stále presahuje 47 mld. EUR.

Čím si vysvetľujete pomalší rast segmentu plastových okien 
a dverí?
Koncoví zákazníci v západnej Európe nehľadia toľko na cenu, 
ktorá je pri plastových oknách vždy najvýhodnejšia. Zaujíma ich 
viac dizajn, ale i pôvod materiálu a ekologická stopa výroby. PVC 
sa z hľadiska ekológie na prvý pohľad javí ako najhoršia z mož-
ností – hliník, drevo, plast. Energetická náročnosť výroby hliní-
kových okien je enormná, drevené okná sa recyklovať nedajú 
vôbec, naopak, PVC možno bez straty kvality recyklovať 8 až 10-
krát. Ak sa na stavebný plast nebudeme pozerať perspektívou 
slamiek a jednorazových téglikov, ale budeme v ňom vidieť re-
cyklovateľný zdroj s unikátnymi (napr. tepelnoizolačnými) vlast-
nosťami, zistíme, že životnosť plastového okna sa dá predĺžiť 
na 350 rokov. Oproti výrobe z prvomateriálu sa navyše výrobou 
1 kg recyklátu ušetria až 2 kg CO2.

Ako na tieto trendy reaguje Deceuninck, druhý najväčší výrob-
ca plastových profi lov v Európe?
Prirodzene investujeme do nových technológií a chceme uspo-
kojiť dopyt širšieho spektra zákazníkov. Vyvinuli sme Elegant, 
nový plastový okenný profi l, ktorý má najštíhlejšiu exteriérovú 
hranu na trhu (iba 9 mm), hranaté tvary i zasklievacie lišty. Jeho 
dizajn získal v minulom roku ocenenie Red Dot a tiež German 
Design Award. Povedal by som, že je to skutočná alternatíva 
k hliníkovým oknám, ktoré sú nepomerne drahšie. Naviac má 
vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti (Uf = 0,93 W/m2K). Ďal-

šou novinkou, ktorú budeme postupne zavádzať na našich tr-
hoch, je ThermoFibra – technológia, ktorá oceľovú výstuž profi lu 
nahrádza sklenenými vláknami. Zároveň chceme vyjsť v ústrety 
aj zákazníkom, ktorí si chcú dopriať luxus hliníkových okien, 
preto sme uzavreli joint venture so spoločnosťou So Easy Sys-
tem, ktorá vyrába hliníkové profi ly kompatibilné s našimi PVC 
systémami. Budeme teda ponúkať kombinovaný predaj hliníko-
vých a PVC okien. A v neposlednom rade chceme uľahčiť život 
i našim obchodným partnerom (dodávateľom okien). Na všetky 
naše nové produktové rady budeme zavádzať univerzálny mo-
dulárny systém iCOR. Znížia sa tým nároky na skladové priestory 
a tiež zložitosť produktovej ponuky.

A čo sa týka ekológie?
Pri životnosti moderných plastových okien, ktoré vydržia desiat-
ky rokov, je spätný odber a recyklácia PVC profi lov dlhodobo 
udržateľným riešením. Deceuninck už roky prevádzkuje vlastnú 
recyklačnú linku v belgickom Diksmuide, vlani sme navýšili jej 
kapacitu na 45 000 ton PVC ročne, čo predstavuje spracova-
nie zhruba 2 miliónov starých okien. Patríme k zakladajúcim 
členom iniciatívy Rewindo GmbH, ktorá sa zapája do recyklácie 
plastových okien a snaží sa zvyšovať podiel recyklovaných ma-
teriálov v plastových prvkoch určených pre stavebníctvo. 

Foto: Deceuninck

INOVÁCIE, EKOLÓGIA A DIZAJN SÚ UŽ NUTNOSŤOU 
AJ NA TRHU S OKNAMI
Na trhu s plastovými okennými a dverovými profi lmi je obrovská konkurencia, ktorá ženie kvalitu výrobkov stále 
vyššie, pritom sa ale tempo rastu tohto segmentu spomaľuje. Ako sa s tým vyrovnáva jeden z najväčších výrobcov 
PVC profi lov, spoločnosť Deceuninck, nám povedal Tomáš Klíma, ktorý je obchodný riaditeľ pre región strednej 
a východnej Európy.

Okenný profi l Elegante

Thermofi bra Deceuninck
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1. K problematike hlasovania vlastníkov 
Podľa § 14 ods. 1 zákona o vlastníctve bytov vlastník bytu alebo 
nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa 
na správe domu a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všet-
kých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu 
a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, 
príslušenstva a pozemku zastavaného domom alebo priľahlého 
pozemku. Rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
v dome sa podľa § 14 ods. 2 zákona o vlastníctve bytov prijímajú 
na schôdzi vlastníkov alebo písomným hlasovaním.

Zákaz organizovania schôdzí vlastníkov (zhromaždení) vyplýva 
z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva č. OLP/2405/84443 
z 09. 03. 2020, ktorým bol vydaný zákaz organizovať a usporadú-
vať hromadné podujatia. Vlastníci bytov a nebytových priestorov 
v dome majú však aj v tejto mimoriadnej situácii naďalej možnosť 
rozhodovať o otázkach správy domu prostredníctvom písomné-
ho hlasovania. Ministerstvo fi nancií Slovenskej republiky odporú-
ča písomné hlasovanie uskutočniť len v nevyhnutných prípadoch 
a pri dodržaní všetkých potrebných opatrení zabraňujúcich šíreniu 
ochorenia COVID-19. Ak to podmienky domu umožňujú, odporúča-
me, aby sa písomné hlasovanie uskutočnilo napr. vo vonkajšom 
prostredí a za prísneho dodržania hygienických opatrení (prekrytie 
horných dýchacích ciest rúškom, použitie rukavíc, vlastného pera, 
zachovanie odstupov minimálne dva metre, vykonanie dezinfekcie 
dotykových plôch, kľučiek a pod.).

Do úvahy prichádza aj alternatívny spôsob rozhodovania podľa § 5 
zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach 
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby 
COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré záko-
ny v znení zákona č. 92/2020 Z. z. (ďalej len „zákon č. 62/2020 
Z. z.“), ktorý je však použiteľný iba pre spoločenstvá. Podľa citova-
ného ustanovenia zákona č. 62/2020 Z. z. môžu kolektívne orgány 
právnických osôb založených podľa predpisov občianskeho práva 
alebo obchodného práva v čase mimoriadnej situácie alebo nú-
dzového stavu používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť 
účasť ich členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom 
elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných 
predpisov alebo stanov. Ustanovenia § 190a až § 190d Obchodné-
ho zákonníka sa použijú primerane.

Podmienky korešpondenčného hlasovania (doručovanie do vlast-
ných rúk, úradné overenie podpisu na hlasovacom lístku, spätné 
doručenie hlasovacieho lístka) alebo elektronického rozhodovania 
(podpis kvalifi kovaným elektronickým podpisom) podľa Obchodné-
ho zákonníka však neznamenajú zjednodušenie procesu hlasova-
nia v spoločenstvách.

2. K problematike zabezpečenia nevyhnutných potrieb 
domu
Keďže v súčasnosti majú vlastníci bytov a nebytových priestorov 
v domoch obmedzené možnosti rozhodovania, správcovia a pred-
sedovia spoločenstiev sú v súlade s § 9 ods. 4 zákona o vlastníc-
tve bytov oprávnení vykonávať také činnosti v rámci správy domu, 
ktoré neznesú odklad, a to aj bez súhlasu vlastníkov. Ide hlavne 
o odstránenie chyby alebo poruchy technického zariadenia, ktoré 
boli zistené kontrolou stavu bezpečnosti technického zariadenia, 
ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok. V takom-

to prípade sú správcovia a predsedovia spoločenstiev oprávnení, 
ale aj povinní konať aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v dome.

3. K problematike dezinfekcie spoločných priestorov domu 
a spoločných zariadení domu
Podľa § 10 ods. 6 zákona o vlastníctve bytov platia vlastníci bytov 
a nebytových priestorov v dome mesačne úhrady za plnenia spo-
jené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru. Za plnenie spo-
jené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru sa považuje aj 
upratovanie domu. Za súčasných podmienok by mala byť súčasťou 
upratovania aj dezinfekcia spoločných priestorov domu alebo jeho 
spoločných zariadení. Výdavky na nákup dezinfekčných prostried-
kov alebo iných pomôcok z tohto titulu by mali byť súčasťou úhrady 
za upratovacie služby.

V súvislosti s dezinfekciou spoločných častí domu a spoločných 
zariadení domu dávame do pozornosti vyjadrenie Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 09. 04. 2020. http://
www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=
4191:covid-19-informacia-k-upratovaniu-spolonych-priestorov-v-
bytovom-dome&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

4. K problematike doručovania ročného vyúčtovania
Zákon o vlastníctve bytov neupravuje spôsob doručovania ročné-
ho vyúčtovania. Spôsob doručovania vyúčtovaní môže byť osobitne 
upravený v zmluve o výkone správy alebo v zmluve o spoločenstve. 
Preto Ministerstvo fi nancií Slovenskej republiky odporúča správcom 
a spoločenstvám, aby našli vhodný spôsob doručovania, ktorý by 
rešpektoval opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 
s prihliadnutím na osobitosti úpravy tejto problematiky zakotvené 
v zmluve o výkone správy alebo v zmluve o spoločenstve.

5. K problematike platenia nájomného
Podľa § 3b zákona č. 62/2020 Z. z. nemôže prenajímateľ do 
31. 12. 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti, vrátane 
nájmu bytu alebo nebytového priestoru, pre omeškanie nájomcu 
s platením nájomného, vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených 
s nájmom, splatného v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020, 
ak omeškanie nájomcu vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú 
pôvod v šírení nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. 
Tento dôvod pre vznik omeškania musí byť nájomcom dostatočne 
osvedčený. Iné dôvody pre ukončenie nájmu tým nie sú dotknuté.

Je potrebné striktne rozlišovať medzi mesačnými platbami v rám-
ci vlastníckeho vzťahu a nájomného vzťahu. Pravidelné mesačné 
platby, ktoré platia vlastníci bytov a nebytových priestorov za služby 
spojené s bývaním spolu s úhradami do fondu prevádzky, údržby 
a opráv, ako aj platby za správu, z titulu svojho vlastníckeho vzťa-
hu k bytu alebo nebytovému priestoru v dome, nie je možné pova-
žovať za nájomné. Citované ustanovenie zákona č. 62/2020 Z. z. 
sa týka len platenia nájomného, vrátane úhrad za plnenia obvykle 
spojených s nájmom, pri nájomnom vzťahu podľa nájomnej zmluvy 
uzatvorenej medzi prenajímateľom a nájomcom. Preto úhrada me-
sačných platieb podľa § 10 ods. 1 a 6 zákona o vlastníctve bytov 
vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome nie je zákonom 
č. 62/2020 Z. z. dotknutá a vlastníci bytov a nebytových priesto-
rov v dome sú povinní platiť preddavky do fondu prevádzky, údržby 
a opráv, úhrady za plnenia a platby za správu.

 STANOVISKO MINISTERSTVA FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
k aplikácii zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vlastníctve bytov“) v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou 
pandémiou na území Slovenskej republiky

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2020



DEZINFEKCIA

DEZINFEKCIA N C IE

E D

E#



 
 

Naše úvery na obnovu bytových domov 
sú teraz ešte výhodnejšie:

NÍZKA ÚROKOVÁ SADZBA
VYSOKÉ ÚSPORY

•  jednoduché a rýchle vybavenie
• individuálny prístup
•  nízke splátky vďaka až 30-ročnej splatnosti
• bez potreby zakladať byty alebo bytový dom

www.pss.sk      02/58 55 58 55


