
Tlačivo prihlášky nájdete vo vnútri časopisu

EŠTE NIE STE PRIHLÁSENÍ?

TÉMY PRE VÁS:
•• ŠFRB v roku 2020 po novom  •• BIM v správe budov – hudba budúcnosti?  •• Ako zvýšiť požiarnu bezpečnosť

v bytových domoch?  •• Postupy pri sanácii už zateplených BD – dá sa predísť riasam a plesniam? 
•• Akých chýb sa dopúšťame pri ochrane osobných údajov?  •• Spotrebiteľská arbitráž – poznáte ju? 
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•• Právne úskalia správy budov  •• Dočkáme sa nového zákona o bývaní?
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Baumit tepelnoizolačné systémy pre ochranu a pohodu

Energetická spotreba domu bez tepelnej izolácie je 2,5-krát vyššia ako v prípade 

zateplenej budovy. Ak teda bývate v zateplenom dome, vaše náklady predstavujú 

len 40 % nákladov na energie ako v nezateplenom dome. Okrem toho dokáže 

kvalitná tepelná izolácia zabezpečiť v interiéri stabilnú klímu priaznivú pre ľudské 

zdravie a zvýšiť váš komfort bývania.

Zateplenie na prvom mieste

 Príjemná vnútorná klíma

 Stabilná vlhkosť

 Ochrana pred plesňami

                                     
                     Zdravé bývanie
        začína na vašej fasáde

Zateplenie na prvom mieste

Váš domov.  Vaše steny.  Vaše zdrav ie .
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Kvalitu služieb najlepšie preverí osobná skúsenosť. Budeme radi, ak 

sa na ňu opýtate našich dlhoročných klientov. Našu prácu pozná 

zhruba pätina správcov na Slovensku. V prípade záujmu Vám po-

skytneme referencie. Poteší nás Váš záujem o preverenie si našich 

služieb prípravou ponuky alebo vyriešením škodovej udalosti. Kon-

taktné údaje sú:

• FlexaFIN s.r.o., flexafin@respect-slovakia.sk

• Ing. Branislav Sedlák, PhD., 0911 12 40 50

Ako finančný agent, ktorý ma ambíciu skvalitňovať poistenie byto-

vých domov na Slovensku považujeme za svoju povinnosť prinášať 

správcom a predsedom SVB informácie o aktuálnych novinkách 

na trhu poistenia bytových domov. Významnou novinkou je nový 

produkt na trhu, ktorý pripravila poisťovňa PREMIUM pod vedením 

Ing. Milana Holinďáka.

Výhody spolupráce s FlexaFIN s.r.o.: 

• Váš spoľahlivý partner pri riešení poistnej agendy správcu

• Hrdý partner ZSaUN

• Top partner v poisťovniach s top produktom poistenia bytových domov

člen skupiny
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V tomto čísle nájdete program konferencie, ktorý sa oproti pô-
vodnému skoro vôbec nezmenil, za to, patrí naša vďaka par-
tnerským fi rmám, ktoré až na malé výnimky vydržali s nami 
preklenúť ťažké obdobie a konferencie sa tak ako každoročne 
zúčastnia aj napriek pandémii. Vo svojich prednáškach nás par-
tnerské fi rmy a prednášajúci oboznámia s množstvom noviniek 
a odborných informácií, ktoré ako veríme prinesú poznatky všet-
kým prítomným správcov. 

Nepochybne aj na tohoročnej konferencii bude nosná časť 
zameraná na problematiku výkonu správy. Každoročne pri-
chádzajú s prednáškou zástupcovia Ministerstva výstavby SR 
a Štátneho fondu rozvoja bývania. Pozývali sme aj zástupcov 
Ministerstva fi nancií SR, ktorí sa však z účasti ospravedlnili. Po 
minuloročných pozitívnych ohlasoch sa konferencie zúčastnia 
aj tohto roku zástupcovia SOI s novými informáciami, ktoré zís-
kali z kontrol za minulý rok. 

Po smutných skúsenostiach z Prešova sme časť prednášok za-
merali na protipožiarnu ochranu a informácie na čo všetko má 
dávať správca z protipožiarneho hľadiska pozor. Úlohu staveb-
ného dozoru, ktorú často vlastníci pri obnove bytového domu 
odmietajú, nám prídu ozrejmiť zástupcovia SKSI. Budeme sa 
opäť snažiť uzavrieť kruh medzi investorom (vlastníkmi) – správ-
com – projektantom a realizačnou fi rmou. Komunikáciu medzi 
týmito a stavebným dozorom pokladáme za kľúčovú a cieľom 

konferencie bude preto aj získať celistvý jednotný pohľad na 
túto problematiku. 

Piatok bude klasicky zameraný na problematiku správy, otáz-
ky a odpovede, ktoré zodpovie právnička ZSaUN. Ešte je stále 
možnosť zaslať nám mailom otázky, na ktoré by ste chceli zís-
kať odpovede. Do 24. 8. máte možnosť poslať nám svoju otáz-
ku – problémový okruh, ktorý chcete, aby sme na konferencii 
v sekcii Správa budov riešili. Vaše otázky zašleme kompetent-
ným a prednášajúcim na vyjadrenie tak, aby mali čas sa kvalifi -
kovane pripraviť na odpoveď. Bude vhodné, aby sa správcovia 
zúčastnili diskusie v piatok. Nejasné alebo nedostatočne zod-
povedané otázky môžeme rozoberať na mieste. Dobrou správou 
je, že v piatok, aj keď je plánované ukončenie konferencie na 
14.00 h, nemáme ohraničený časový limit na diskusiu. 

Na čo nesmieme zabudnúť?
Na dobrú náladu a ochranné rúško. Veríme, že žiadna pliaga už 
nenaruší nielen tok nových odborných informácií pre správcov, 
ale ani zábavu a chuť diskutovať k problematike, ktorá bude 
prednášaná. Tešíme sa na stretnutie s členmi ZSaUN, ako aj ab-
solventmi kurzu Manažér správy budov/Správa bytového fondu. 

Ak ešte nie ste prihlásení, je najvyšší čas... prihlášku nájdete 
na inom mieste časopisu, tešíme sa práve na vás! 

E. Kurimský, ZSaUN

EŠTE STÁLE SA MÔŽETE PRIHLÁSIŤ 
NA KONFERENCIU SPRÁVA BUDOV 2020
Napriek pandémii veríme, že v čase, keď čítate tieto riadky bude príprava na konferenciu vrcholiť a konferencia 
prebehne plná optimizmu a v pohode tak, ako tomu býva každý rok. Zmenou bude povinnosť pribaliť si do cestovnej 
tašky rúško. Veríme, že tvorivosť správcov nezlyhá a rúška budú kopírovať optimistickú náladu, prezentovať fi rmu 
alebo značku. Poznáme sa však viac menej všetci a ani zahalená časť tváre nám neuberie na optimizme. 

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2020
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Streda, 2. 9. 2020
09.00 – 12.30  Registrácia účastníkov
12.30 – 12.40 Otvorenie konferencie 

Nový zákon o bývaní – áno alebo nie? – Part I. (Mgr. Eugen Kurimský, ZSaUN)

Sekcia: LEGISLATÍVA, FINANCIE a INFORMATIKA
12.40 – 13.00 Priority MDV SR v oblastí bývania pre rok 2020 (Mgr. Martina Vanc, Ministerstvo dopravy a výstavby SR)
13.00 – 13.20 Úloha družstevní výstavby v nové koncepci bydlení 2021+ v ČR (Ing. Jan Vysloužil, SČMBD, ČR)
13.20 – 13.40  Aktuálne podmienky fi nancovania obnovy bytových domov v Prvej stavebnej sporiteľni 

(JUDr. Katarína Niňajová, Ing. Miloš Blanárik, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.)
13.40 – 14.00 Obnova bytových domov s podporou ŠFRB (Ing. Juraj Bartoš, Štátny fond rozvoja bývania)
14.00 – 14.20 Osobné údaje v bytových domoch (JUDr. Lucia Bezáková, Úrad na ochranu osobných údajov SR)
14.20 – 14.40  Novela zákona a vyhlášky v súvislosti so zmenami v európskych predpisoch v oblasti energetickej 

hospodárnosti budov (Ing. Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy a výstavby SR)
14.40 – 15.00  Spotrebiteľská arbitráž ako jeden z možných spôsobov riešenia sporov zo zmluvy o výkone správy 

(JUDr. Diana Treščáková, Ph.D., Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach)
15.00 – 15.20 Prémiové poistenie bytových domov a správcov (Ing. Milan Holinďák, Ing. Branislav Sedlák, FlexaFIN s.r.o.)

Sekcia: DIGITALIZÁCIA V SPRÁVE BUDOV
15.20 – 15.40  Specifi ka využití metody BIM při správě a údržbě bytových domů 

(doc. Ing et Ing. František Kuda, CSc., Ing. Michal Faltejsek, VŠB - Technická univerzita Ostrava, ČR)
15.40 – 16.00  Digitalizujeme stavebníctvo (Ing. František Tyukos, iBinder Slovakia)
16.00 – 16.20 Dátová digitalizácia s RESCO INSPECTIONS (Peter Semančík, Resco spol. s r. o.)
16.20 – 16.40  Prestávka na kávu – DISKUSIA

Témy: Zmeny v poskytovaní úverov od ŠFRB • Financovanie pomocou PSS, a.s. • Energetická hospodárnosť 
budov • Výhody digitalizácie pri správe budov • Problémy aplikačnej praxe pri ochrane osobných údajov 
pri správe budov
Na vaše otázky odpovedajú prednášajúci danej sekcie.

Sekcia: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA PRI SPRÁVE BDaNP a ZISTENIA OBCHODNEJ INŠPEKCIE
16.40 – 17.00 Ako zvýšiť požiarnu bezpečnosť v bytovom dome? Je to vôbec možné? (Juliana Michaláčová, ZSaUN)
17.00 – 17.20 Požiarna ochrana v bytových domoch (mjr. Mgr. Slavomír Fabuľa, Prezídium HaZZ MV SR)
17.20 – 17.40  Plánované kontroly SOI na r. 2020 podľa platnej energetickej legislatívy v segmente správy bytových 

domov (Ing. Štefan Csáji, Ing. František Vrábeľ, SOI) 
17.40 – 18.00 DISKUSIA 

 Témy: Zaujímavé kontroly SOI u správcov za rok 2019 • Zodpovednosť správcu • Najčastejšie zisťované 
nedostatky v oblasti požiarnej ochrany • Technické možnosti protipožiarnych zariadení pre bytové domy 
Na vaše otázky odpovedajú prednášajúci danej sekcie.

18.30 – 19.30  Valné zhromaždenie Združenia správcov a užívateľov nehnuteľnosti

20.00   SPOLOČENSKÝ VEČER
• prípitok generálneho partnera LUKYSTAV s r.o.
• odovzdanie ceny „Firma časopisu Plynár – vodár – kúrenár“ za rok 2019
• odovzdanie ceny „Firma časopisu Správca bytových domov“ za rok 2019
• raut
• saunová show

PROGRAM KONFERENCIE

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2020
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Štvrtok, 3. 9. 2020 
Sekcia: VODA, KÚRENIE, ROZVODY
08.20 – 08.40  Problematika rekonštrukcií rozvodov zdravotechniky a vykurovania v bytových domoch 

(doc. Ing. Danica Košičanová, PhD., Stavebná fakulta TU v Košiciach)
08.40 – 09.00  Máte energiu pod kontrolou alebo ste vazalmi dodávateľov? (Emil Izakovič, ESM YZAMER s.r.o.) 
09.00 – 09.20  Beznákladové až dvojciferné znižovanie nákladov na výrobu, výmenu a distribúciu tepla v budovách  

(Robert Zagozdzon, M.Eng., Blue Boson S.E, UK)
09.20 – 09.40 Jednotka pre kvalitnú pitnú vodu (Mgr. Jana Bažíková, COMAP Praha, s.r.o.)
09.40 – 10.00 Odhlučnená kanalizace OSMA (Jan Garai, Ostendorf – OSMA s.r.o.)
10.00 – 10.20 Uponor novinky (Ing. Branislav Korinek, Uponor, s.r.o.)
10.20 – 10.40  Výber vhodných energetických zdrojov pre vykurovanie a vetranie 

(Ing. František Vranay, Stavebná fakulta TU v Košiciach)
10.40 – 11.00  Rekonštrukcia a výstavba v CZT – efektívne riešenie v hybridnom prevedení s úsporou až 30 % 

(Ing. Robert Štefanec, Ing. Jaroslav Jurčí, NRG fl ex, s.r.o.)

11.00 – 11.20  Prestávka na kávu – DISKUSIA 
Témy: Riešenia kanalizácie • Úprava vody v bytových domoch • Vykurovanie a vetranie
Na vaše otázky odpovedajú prednášajúci danej sekcie.

Sekcia: TECHNICKÉ RIEŠENIA BUDOV 
11.20 – 11.40 Sanácia zateplených fasád (Ing. Andrea Petrovičová, Ing. Branislav Madáč, LUKYSTAV, s.r.o.)
11.40 – 12.00  Na čo si dať pozor pri realizácii zábradlia a zasklenia do už zateplených bytových domov 

(Dušan Hipík, ALUMISTR SE)
12.00 – 12.20  Široké možnosti riešení Rigips v bytových domoch 

(Ing. Juraj Mlynarčík, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips)
12.20 – 12.40  Tepelná ochrana budov – základ zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov 

(prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., TSUS)

12.40 – 13.00  DISKUSIA  Témy: Sanácia už existujúcich budov • Nové normy v problematike tepelnej ochrany budov 
Na vaše otázky odpovedajú prednášajúci danej sekcie.

13.00 – 14.00 OBED

Sekcia: SANÁCIE FASÁD U OBNOVENÝCH BYTOVÝCH DOMOV 
14.00 – 14.20  Vybrané poruchy bytových domov (doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD., Ing. Marek Zozulák, PhD., SvF TU 

v Košiciach)
14.20 – 14.40  Obnova bytových domov a rezidenčných objektov v špecifi ckých podmienkach 

(Ing. Monika Štefancová, Baumit, spol. s r.o.)
14.40 – 15.00 Proč je potřeba pečovat o fasádu vašeho bytového domu (Radek Hubeňák, Umyjem to, s.r.o.)
15.00 – 15.20 Systémy budúcnosti v ETICS, aj pre historické budovy (Bc. Peter Šidlovský, Caparol Slovakia s.r.o.)
15.20 – 15.40 Profesionálne čistenie a náter fasád (Mgr. Matúš Kováč, Martina Valentová, SanaTOP s.r.o.)
15.40 – 16.00  Zlepšená ochrana fasády pred slnečným žiarením – Solar Protect 

(Ing. Slavomír Vician, HENKEL Slovensko spol. s r.o.)

16.20 – 16.40 Prestávka na kávu –  DISKUSIA
 Témy: Starostlivosť správcov o obnovené fasády domov nekončí • Správny výber materiálov je dôležitou 
časťou starostlivosti o fasády • Na čo majú dbať správcovia pri starostlivosti o fasádu? 
Na vaše otázky odpovedajú prednášajúci danej sekcie.

16.40 – 17.00  Rekonštrukcie plochých striech s produktovými riešeniami BMI Icopal 
(Ing. Rastislav Šmehyl, PhD., BRAMAC – strešné systémy, spol. s r. o.)

17.00 – 17.20 Obnova šikmých striech na bytových domoch (Ing. Peter Orolin, Metrotile CE, s.r.o.)
17.20 – 17.40  Nová generácia ochrany fasád – PCI Multiputz NoBio Z – unikátna silikónová omietka 

(Ing. Jozef Horváth, BASF Slovensko spol. s r. o.)
17.40 – 18.00  Stavebný dozor pri realizácii obnovy bytových domov (doc. Ing. Michal Božík, PhD., RK SKSI Bratislava)
18.00 – 18.20  Jak na biokorozi zateplovacích systémů (doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. a Ing. Mária Párová, Ph.D., ČVUT 

Praha, ČR) 

18.20 – 18.40  DISKUSIA 
Témy: Obnova zatepľovacích systémov • Možnosti ochrany fasád • Rekonštrukcie a obnova striech 
Na vaše otázky odpovedajú prednášajúci danej sekcie.

20.00     SPOLOČENSKÝ VEČER 
• prípitok generálneho partnera HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. 
• raut   
• tombola o 22.00

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2020
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Piatok, 4. 9. 2020 
Sekcia: ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ, MERANIE a REGULÁCIA
08.30 – 08.50  Systém centrálnych odpočtov – užívateľský portál Certa K (Juraj Kučerka, Certa K, s.r.o.)
08.50 – 09.10  Ako stanoviť ideálny pomer základnej a spotrebnej zložky tepla na vykurovanie? 

(Ing. Jozef Bojkovský, Techem, s.r.o.)
09.10 – 09.30  Digitalizácia v oblasti merania a rozpočítania. Požiadavky Smernice EPaR 2018/2002/EÚ v praxi 

(Ing. David Samek, ista Slovakia, s.r.o.)
09.30 – 09.50  Efektívne metódy zberu dát pri online odpočtoch (Ing. Peter Blaas, ANTIK Technology, s.r.o.)
09.50 – 10.10  Zlepšenie energetickej efektívnosti pri vykurovaní bytových domov (Ing. Jozef Habánek, ZSaUN)

10.10 – 10.30 Prestávka na kávu –  DISKUSIA
 Témy: Odpočty – chyby a nedostatky pri odpočítavaní • Výhody zberov dát na diaľku 
• Energetická hospodárnosť budov v kontexte správy bytových domov – skúsenosti z praxe
Na vaše otázky odpovedajú prednášajúci danej sekcie.

Sekcia: SPRÁVA BUDOV 
10.30 – 10.50 Historie a současnost bytových domů (prof. Ing. Leonard Hobst, CSc., Vysoké učení technické v Brně, ČR)
10.50 – 11.30 Právne úskalia správy budov (JUDr. Adamová – Tomková, ZSaUN)
11.30 – 11.45 Nový zákon o bývaní – áno alebo nie? – Part II. (Mgr. Eugen Kurimský, ZSaUN)

11.45    DISKUSIA k téme a problematike nového „Zákona o bývaní“ a aktuálnych tém
Na vaše otázky odpovedajú:
JUDr. Jaroslav Kováč, SZBD 
Ing. Monika Šamková, ZSVB
Mgr. Eugen Kurimský, ZSaUN

14.00   Predpokladané ukončenie konferencie  Zmena programu vyhradená.

Generálni partneri: Mediálni partneri:

PARTNERI

®
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA
na 9. medzinárodnú konferenciu SPRÁVA BUDOV 2020

Thermal Park Bešeňová v dňoch 2. – 4. septembra 2020

Meno a priezvisko účastníka (názov spoločnosti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

IČO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IČ DPH: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIČ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Za spoločnosť sa na konferencii zúčastní menovite:

Meno a priezvisko, titul:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Meno a priezvisko, titul:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Meno a priezvisko, titul:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Prehlasujeme, že máme záujem:
•  Stať sa účastníkom konferencie  

nečlen ZSaUN (účastnícky poplatok 88 €), člen ZSaUN  (účastnícky poplatok 78 €)
(za člena sa považuje ten, ktorý má pred konferenciou uhradené členské pre rok 2020) 
Účastnícky poplatok zahŕňa: občerstvenie – coffee break počas celej konferencie, 1x obed (štvrtok), 2x raut a spoločenský večer 

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

• Objednávame si tlačený zborník v sume 18 €/ks   

• Objednávame si zborník v elektronickej podobe v sume 9 €/ks . . . . . . . . . .€

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

Na základe prihlášky vám bude zaslaná faktúra. Prihlášku zaslať najneskôr do 24. 8. 2020.
Pri úhrade prosíme vyplniť v rubrike Správa pre prijímateľa:  Meno a priezvisko účastníka  (alebo názov spoločnosti). 
V prípade, že sa konferencie nezúčastníte, poplatok sa nevracia. Účastnícky poplatok sa hradí za konferenciu vcelku. 

Ubytovanie: 
Každý účastník si zabezpečuje ubytovania  sám v Hoteli  Bešeňová*** podľa svojich požiadaviek na adrese: 
concierge@galeriathermal.sk

Dňa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 podpis
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Riadené uvoľňovanie širokospektrálneho 
kapsulovaného biocídu
Riasy trápia väčšinu užívateľov zatepľovacích systémov vo vlhkých 
oblastiach nielen na Slovensku. Nová extra silikónová omietka so 
zatieranou štruktúrou vyniká svojou unikátnou receptúrou, ktorá 
sa vyznačuje vysokou ochranou proti rastu plesní, húb a rias na 
jej povrchu. Je to zabezpečené širokospektrálnym biocídom, ktorý 
je kapsulovaný a uvoľňuje pomaly aktívne zložky, ktoré zabraňujú 
množeniu sa mikroorganizmov na povrchu omietky.

Fotoaktívna prímes
Na zvýšenie odolnosti proti riasam pôsobí v tejto omietke prímes 
fotoaktívnej zložky. Táto prímes rozkladá pomocou slnečného žiare-
nia organické zložky na povrchu omietky a tým bráni množeniu mik-
roorganizmov. V podstate je to samočistiaca schopnosť omietky.

Odolnosť proti poveternosti a UV žiareniu
Omietka vynikajúco odoláva poveternostným vplyvom a taktiež je 
aj dosť paropriepustná, aby vedela regulovať vlhkosť na jej povr-
chu. Spôsobené to je hlavne extra silikónovou zložkou, ktorá sa 
v omietke nachádza.

Sklené vlákna na zvýšenie fl exibility omietky
Výhodou je aj vyššia fl exibilita silikónových omietok, a tým menší 
predpoklad vzniku trhlín v štruktúre omietok. Na zvýšenie fl exibi-
lity omietok používa PCI pri výrobe 3 dĺžky sklených vlákien, ktoré 
dodatočne zvyšujú jej pevnosť a odolnosť. Vznik a tvorba trhlín 
v omietkach sú obmedzené.

Umývateľná omietka
Omietka PCI Multiputz® NoBio Z má nižšiu kapilárnu nasiakavosť 
v porovnaní napr. s minerálnymi resp. so silikátovými omietkami 
a tým sa zabraňuje jej hĺbkovému znečisteniu. V štruktúre omiet-
ky sa nečistoty neusadzujú. Prípadné nečistoty ostávajú len na 
povrchu a sú ľahko čistiteľné. 

Dodávaná je výhradne omietka so zatieranou štruktúrou, ktorá je 
menej náchylná na znečistenie a vhodnejšia na čistenie.

Ing. Jozef Horváth, product manager
www.pci-sk.sk

PCI MULTIPUTZ® NOBIO Z – 
OMIETKA NOVEJ GENERÁCIE
Zatepľovací systém je stavebný výrobok zložený z viacerých komponentov. Kvalita 
systému je vždy taká, aká je kvalita komponentov systému. Tenkovrstvová omietka je 
fi nálna povrchová úprava, na ktorú sa kladú najväčšie nároky z hľadiska odolnosti proti 
poveternostným vplyvom a tým aj životnosti a estetiky. Roky skúseností a výskumu 
v PCI boli zúročené pri návrhu omietky novej generácie PCI Multiputz® NoBio Z.

Nová generácia ochrany fasád

PCI Multiputz® NoBio Z
Unikátna fasádna silikónová omietka s inovatívnou biocídnou ochranou

Fotokatalyticky aktívna s maximálnou odolnosťou proti mikroorganizmom
Samočistiaca schopnosť
S obsahom širokospektrálneho biocídu www.pci-sk.sk

STOP riasam, hubám, plesniam

TOP
produkt
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Ako to teda je? V ostatných mesiacoch sa mediálnym priestorom 
veľmi často nesie téma výstavby nájomných bytov a ich reálnej 
potreby. Bez ohľadu na všetky argumenty pre a proti, dovolím 
si jednoznačne konštatovať, že potreba nájomných bytov je 
nepopierateľná a ich reálne využitie na základe existujúceho 
neuspokojeného dopytu po bývaní je jednoznačné. Stavajú sa 
teda nájomné byty? Ak áno, v dostatočnom počte a v primeranej 
dostupnosti?

Nie vždy je možné využiť pri argumentácii presné štatistické uka-
zovatele. Avšak pri bytovej výstavbe a údajoch, ktoré eviduje Šta-
tistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚSR) ich budem považovať 
za explicitné. Pre účely tohto článku budeme pracovať iba s uka-
zovateľom dokončených bytov. Počty dokončených bytov dostup-
ných z údajov ŠÚSR ukážu niekoľko zaujímavostí, vyplývajúcich 
z vývoja v počte dokončených bytov od roku 2000 do roku 2019, 
čiže za 20 rokov. 

V prvom rade si treba objasniť niektoré pojmy. Pojmom byt sa 
pre účely štatistického sledovania označuje každý byt, bez ohľa-
du na to, v akom type stavby sa nachádza. Čiže základné roz-
delenie bytov poznáme ako byty v bytových domoch a byty v ro-
dinných domoch. Súhrnné číslo za Slovenskú republiky o počte 
dokončených bytov vyjadruje súčet dokončených bytov v byto-
vých domoch a v rodinných domoch. 

Ďalším pojmom, s ktorým budem pracovať je vlastníctvo územ-
nej samosprávy (VÚS). Je to pojem, ktorým ŠÚSR označuje byty 
dokončené vo vlastníctve miest, mestských častí, obcí a vyšších 
územných celkov. Posledným pojmom je úbytok bytov, ktorý pred-
stavuje počet bytov, ktoré ubudli z bytového fondu, či už prostred-
níctvom ich asanácie, alebo prestavby na iný typ stavby.

V nasledujúcich riadkoch sa spoločne pozrime na celkové poč-
ty dokončených bytov v SR za roky 2000 až 2019 a následne aj 
ich rozdelenie podľa krajov. Za 20 rokov sa v SR podľa ŠÚSR 
dokončilo 310 180 bytov, z toho 190 188 bytov v rodinných do-
moch a 119 992 bytov v bytových domoch. Priemerný podiel do-
končených bytov v rodinných domoch na celkovom počte bytov je 
61 %. Čiže šesť z desiatich bytov sa v rokoch 2000 až 2019 do-

končilo v rodinných domoch. Jediný kraj, v ktorom sa dokončilo 
viac bytov v bytových domoch je Bratislavský kraj, kde je tento 
pomer 47 % bytov v rodinných domoch k 53 % bytov v bytových 
domoch. V ostatných krajoch je tento pomer výrazne naklonený 
na stranu bytov v rodinných domoch, v Nitrianskom, Žilinskom 
a v Prešovskom kraji je viac ako 70 % dokončených bytov práve 
v rodinných domoch.

V absolútnych počtoch dokončených bytov pozorujeme výraznú 
dominanciu Bratislavského kraja (86 743 bytov), nasledovaného 
Trnavským krajom (48 446 bytov) a Žilinským krajom (38 367 
bytov). Na opačnom konci sa nachádzajú Košický kraj (23 854 
bytov) a Banskobystrický kraj (21 017 bytov). Ďalším z ukazova-
teľov je počet dokončených bytov na 1 000 obyvateľov, ktorého 
podrobnosti si môžeme pozrieť v tabuľke 2.

Tab. 2 

POČET DOKONČENÝCH BYTOV OD ROKU 
2000 NA 1000 OBYVATEĽOV

Bratislavský kraj 132

Trnavský kraj 86

Trenčiansky kraj 50

Nitriansky kraj 44

Žilinský kraj 55

Banskobystrický kraj 32

Prešovský kraj 40

Košický kraj 30

SR spolu 57

Vidíme, že najmenej bytov na 1 000 obyvateľov sa za ostatných 
20 rokov postavilo v Košickom (30 bytov) a Banskobystrickom 
kraji (32 bytov), naopak najviac bytov na 1 000 obyvateľov sa 
postavilo v Bratislavskom kraji (132 bytov). V priemere sa na Slo-
vensku dokončilo 57 bytov na 1 000 obyvateľov.

V rokoch 2000 až 2019 sa priemerne ročne dokončilo na Sloven-
sku 15 509 bytov (v tom 9 509 bytov v rodinných domoch a pres-
ne 6 000 bytov v bytových domoch). 

STAVAJÚ SA NÁJOMNÉ BYTY ALEBO NIE?
Aká je charakteristika bytov? Čo všetko je bytom a ako chápať štatistiky o nájomných bytoch. Stavajú sa nájomné 
byty? A ak áno, kde a koľko? Toto všetko sa pokúsim vysvetliť v nasledujúcich riadkoch.

Tab. 1 Prehľad bytovej výstavby v SR podľa krajov za roky 2000 – 2019 (20 rokov)

CELKOVÝ POČET 
DOKONČENÝCH 

BYTOV

POČET DOKON-
ČE NÝCH BYTOV 
V RODINNÝCH 

DOMOCH

POČET DOKON-
ČE NÝCH BYTOV 

V BYTOVÝCH 
DOMOCH

PERCENTUÁLNY 
PODIEL DOKON-

ČE  NÝCH BYTOV V 
RODINNÝCH DOMOCH

PERCENTUÁLNY 
PODIEL DOKON-
ČE NÝCH BYTOV 

V BYTOVÝCH DOMOCH

Bratislavský kraj 86 743 40 727 46 016 47,0 53,0

Trnavský kraj 48 446 32 240 16 206 66,5 33,5

Trenčiansky kraj 29 010 18 075 10 935 62,3 37,7

Nitriansky kraj 29 637 21 229 8 408 71,6 28,4

Žilinský kraj 38 367 26 978 11 389 70,3 29,7

Banskobystrický kraj 21 017 11 785 9 232 71,0 29,0

Prešovský kraj 33 106 23 498 9 608 71,0 29,0

Košický kraj 23 854 15 656 8 198 65,6 34,4

SR spolu 310 180 190 188 119 992 61,3 38,7

SR priemer 15 509 9 509 6 000

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2020
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Ak však zoberieme štatistické údaje bez Bratislavského kraja, 
tak ročný priemer dokončených bytov je na úrovni 11 172 bytov 
(v tom v rodinných domoch je to 7 473 bytov a v bytových do-
moch 3 699 bytov). Výrazne teda narastá podiel bytov dokonče-
ných v rodinných domoch, a to až na 67 % bytov ročne. 

Úbytok bytov za dané obdobie predstavuje 27 686 bytov 
(1 384 bytov ročne). Ak by sme tento počet odpočítali od poč-
tu dokončených bytov v SR tak výsledok (282 494 bytov) nám 
udáva čistý prírastok bytov za toto obdobie. Tým nám zároveň 
klesá priemerný ročný prírastok počtu dokončených bytov na 
číslo 14 125 (pokles o 9 %). 

Prečo takýto podrobný popis dokončených bytov? 
Prvým dôvodom je uvedomenie si o akom priemernom počte 
dokončených bytov v SR ročne vôbec hovoríme, ak sa bavíme 
o bytoch. Druhým dôvodom je nutné rozdelenie na byty v rodin-
ných domoch a byty v bytových domoch. Nie každý „byt“ je teda 
bytom, ktorý si  mnohí predstavia, ak sa povie byt. Domnievam 
sa, že väčšina si predstaví pri pojme „byt“ práve byt v bytovom 
dome, ale ako vidieť z vyššie uvedeného prehľadu, takých by-
tov je celkovo z počtu dokončených bytov iba 39 %. Tým tretím 
dôvodom je upriamenie pozornosti práve na byty v bytových 
domoch, pretože verejné nájomné byty sa v zmysle dostupných 
údajov dokončujú na 99 % práve v bytových domoch. 

Ako sme na tom v oblasti nájomných bytov vo vlastníctve 
územnej samosprávy, ktoré boli dokončené od roku 
2000?
V tejto analýze budem uvažovať iba s bytmi postavenými vo 
vlastníctve územnej samosprávy, ktoré sa z princípu považujú 

za nájomné. Podľa ŠÚSR sa v rokoch 2000 až 2019 dokončilo 
v SR 30 529 bytov vo vlastníctve územnej samosprávy, teda 
miest a obcí. Všetky takto dokončené byty majú nájomný cha-
rakter. Priemerne ročne sa dokončilo týchto bytov 1 526. 

Porovnajme si teraz počet dokončených nájomných bytov 
s celkovým počtom dokončených bytov v bytových domoch. Zo 
119 992 dokončených bytov v bytových domoch sa 30 529 
bytov postavilo ako nájomných, čo predstavuje 25,4 %. V ab-
solútnych číslach je ročný počet nájomných bytov v rozsahu 
1 526 bytov zo 6 000 dokončovaných bytov v bytových domov 
ročne. 

Ak by sme vzali do úvahy všetky kraje s výnimkou Bratislavské-
ho kraja, priemerný podiel dokončených nájomných bytov na 
celkovom počte dokončených bytov v bytových domoch dosa-
huje takmer 40 %. V Prešovskom a v Nitrianskom kraji je to na 
úrovni okolo 50 % podielu. Na opačnom konci, veľmi výrazne 
zaostávajúc za ostatnými krajmi je práve Bratislavský kraj.

Z počtu dokončených nájomných bytov (30 529) za celé obdo-
bie pripadá na Bratislavský kraj iba 1 155 nájomných bytov, 
čo predstavuje iba 3,78 % z dokončených bytov vo VÚS. V ab-
solútnych číslach, pri počte dokončených bytov v bytových do-
moch, Bratislavský kraj vysoko prevyšuje ostatné kraje. Až 38 % 
všetkých dokončených bytov v bytových domoch sa nachádza 
v Bratislavskom kraji. Avšak z nich bolo dokončených územnou 
samosprávou iba 2,51 %. 

Tab. 3 Prehľad výstavby bytov vo vlastníctve územnej samosprávy (VÚS) v SR podľa krajov za roky 2000 – 2019 (20 rokov)

CELKOVÝ POČET 
DOKONČENÝCH 

BYTOV

POČET DOKON-
ČE NÝCH BYTOV 

V BYTOVÝCH 
DOMOCH

POČET DOKON-
ČE NÝCH BYTOV 

VO VÚS

% PODIEL BYTOV VO 
VÚS NA CELKOVOM 

POČTE DOKON ČE NÝCH 
BYTOV

% PODIEL BYTOV VO VÚS 
NA CELKOVOM POČTE 
DOKON ČE NÝCH BYTOV 
V BYTOVÝCH DOMOCH

Bratislavský kraj 86 743 46 016 1 155 1,33 2,51

Trnavský kraj 48 446 16 206 4 736 9,78 29,22

Trenčiansky kraj 29 010 10 935 4 538 15,64 41,50

Nitriansky kraj 29 637 8 408 4 570 15,42 54,35

Žilinský kraj 38 367 11 389 4 502 11,73 39,53

Banskobystrický kraj 21 017 9 232 3 026 14,40 32,78

Prešovský kraj 33 106 9 608 4 783 14,45 49,78

Košický kraj 23 854 8 198 3 219 13,49 39,27

SR spolu 310 180 119 992 30 529 9,84 25,44

SR priemer 15 509 6 000 1 526

Cigeľ

Horný Vadičov
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Čo nám tieto čísla hovoria? 
S výnimkou Bratislavského kraja sa v dokončenom bytovom 
fonde v bytových domoch v uvedenom období v ostatných kra-
joch podieľajú nájomné byty v priemernom podiele až 39,71 %. 
Iba v Bratislavskom kraji je tento podiel na úrovni 2,51 %. 

Podrobnosti o výstavbe nájomných bytov v jednotlivých krajoch 
uvádza tabuľka 3.

Len pre ilustráciu uvádzam, že ak by bol podiel nájomných by-
tov dokončených v sledovanom období v Bratislavskom kraji na 
priemernej úrovni ostatných krajov, predstavovalo by to viac ako 
18 200 nových nájomných bytov na území Bratislavského kraja 
za roky 2000 až 2019. Čiže ročne by pribudlo približne 913 no-
vých nájomných bytov v Bratislavskom kraji. 

A ten najdôležitejší fakt na záver
Keďže nájomné byty, o ktorých som hovoril sú postavené s pod-
porou verejných prostriedkov (MDV SR a ŠFRB), všetky byty 
majú regulované nájomné, ktoré na základe vzorca určeného 
Opatrením MF SR predstavovalo v roku 2019 maximálnu sumu 
3,92 eur/m2 bytu mesačne. Pri priemernej veľkosti nájomné-
ho bytu na úrovni 60 m2, by teda mesačné nájomné bolo ma-
ximálne vo výške 235 eur/byt.

Je alebo nie je záujem o takéto byty?
Na začiatku článku som sa pýtal, či sa stavajú nájomné byty, 
resp. či sa stavajú v dostatočnom množstve a primeranej do-
stupnosti. Po číslach, ktoré ukázali počty dokončených bytov za 
obdobie 2000 až 2019 môžeme konštatovať, že nájomné byty 
sa stavajú, vo väčšine krajov v primeranom podiele na cel-
kovom pošte dokončených bytov v bytových domoch. Je však 

možné konštatovať, že dopyt po dostupnom bývaní by prijal aj 
väčší podiel dokončovaných nájomných bytov.

Extrémnou výnimkou je v počte dokončených nájomných by-
tov Bratislavský kraj. A práve Bratislava a jej bezprostredné 
okolie pociťuje najväčší nedostatok dostupných nájomných by-
tov, zároveň je v okolí Bratislavy najväčší ťah súvisiaci s dopytom 
po bývaní. Je preto pred nami veľká výzva v podobe zvýšenia 
dostupného (fyzicky aj cenovo) bývania v rámci SR a špecifi cky 
na území Bratislavského kraja.

Na fotografi ách je vidieť, aké bytové domy s nájomnými bytmi vo 
verejnom sektore boli v ostatných rokoch postavené na Sloven-
sku. (Všetky fotografi e sú zo zdrojov MDV SR.)

Ing. Miloš Hajdin

Krásna Ves

Starý Smokovec – Vysoké Tatry

Tatranská Lomnica
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Rekonštrukcia pivničných kobiek býva technicky nenáročná a je 
možné ju fi nancovať prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania s úrokom od 0,0 % v prípade, že rekonštrukciu 
zahrniete do komplexnej obnovy bytového domu.

Systémy pivničných kobiek od Gerhardt Braun
Systémy pivničných kobiek priniesla fi rma Gerhardt Braun na 
Slovensko zo Západnej Európy už pred desiatimi rokmi. Systé-
mové riešenie znamená jednu základnú konštrukciu s rôznymi 
materiálovými možnosťami. Rôznorodosť materiálov umožňuje 
voľbu systému podľa charakteru priestoru. 

Výhoda systémových deliacich stien spočíva v suchej montáži, 
bez nároku na technologické prestávky, čo umožní realizáciu 
diela v priebehu niekoľkých dní, v závislosti od rozsahu zada-
nia. Krivá podlaha, steny, zateplený strop s potrubiami či zemitá 
podlaha nie sú žiadnou prekážkou. 

Montované oceľové priečky sú vhodnou alternatívou murova-
ných priečok, s prirodzenou cirkuláciou vzduchu. Základnú 
nosnú konštrukciu predstavujú pozinkované oceľové uzavreté 
štvorcové teleskopické profi ly, vďaka ktorým sa vie systém pris-
pôsobiť priestorom s rôznymi výškami. Dlhá životnosť systému 
je garantovaná stabilnou oceľovou konštrukciou. Údržba nie je 
potrebná, konštrukcia aj oceľové výplne sú pozinované metó-
dou Sendzimir.

V ponuke je šesť základných systémov, pričom je možná aj ich 
kombinácia navzájom, čo poskytuje zákazníkovi možnosť výbe-
ru zo širokej škály produktov.

Systém priečok z drevených profi lov SIGNUM pozostáva 
z hladkých ohobľovaných drevených profi lov, bez potrebnej 
povrchovej úpravy. Významnou prednosťou systému SIGNUM 
je okrem fl exibility aj jej hospodárnosť a šetrnosť k životnému 
prostrediu. Drevo pre tento systém pochádza výhradne od 

OBNOVA PIVNIČNÝCH KOBIEK

Pri obnovách stavieb sa vo väčšine prípadov nevenuje dostatok pozornosti rekonštrukcii pivničných kobiek, pritom 
nahradením pôvodných konštrukcií modernými systémami deliacich stien sa podstatne zvýši kvalita bývania. 
Jednak sú zo strany investora obavy ohľadne fi nančnej náročnosti stavby, a tiež mylné predstavy o nákladoch na 
projektovú dokumentáciu rekonštrukcie pivničných priestorov. V skutočnosti sú ale montované systémy deliacich 
priečok fi nančne dostupné a nevyžadujú vypracovanie komplikovanej projektovej dokumentácie stavby. Postačí 
jednoduchý náčrt s rozmiestnením a základnými rozmermi kobiek a údaje o stavbe, akými sú napríklad výška 
priestoru, povrchová úprava stropu a podlahy. 
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drevárskych závodov s certifi káciou PEFC. Pivničné kobky zo 
smrekového dreva pôsobia veľmi teplo, príjemne a vytvárajú 
upokojujúcu atmosféru. Vyniknú predovšetkým v spoločných 
priestoroch starších stavieb, v priestoroch s klenbovým stro-
pom. Flexibilita tohto systému spočíva v jednoduchej a rýchlej 
úprave dĺžky drevených lát a možnosti voľby medzere medzi 
drevenými latami. 

Systémy priečok z oceľových lamiel FERRUM je cenovo vý-
hodné prevedenie pivničných kobiek, vhodné do všetkých pries-
torov: novostavba – starší bytový dom – klenbové priestory. Je 
dostupný vo dvoch variantoch a je vhodný najmä do priestorov 
s vyššou vlhkosťou, nakoľko sú oceľové pozinkované lamely 
odolné proti korózii. Oba varianty pozostávajú z pozinkovaných 
oceľových lamiel šírky 115 mm. Lamely sú nitované na základ-
nú oceľovú pozinkovanú konštrukciu. 

Priehľadný variant FERRUM sa montuje s 35 mm odstupom 
lamiel, pri uzavretom varia nte FERRUM UZAVRETÝ sú lamely 
montované vedľa seba bez medzier, čím dosiahneme neprie-

hľadné prevedenie. Tento systém je možné kombinovať s dve-
rami z plného plechu alebo so zváranou sieťou na presvetlenie 
priestoru kobiek. Výhodou systému je jeho dlhá životnosť a nu-
lová údržba. 

Na webovej stránke www.gerhardtbraun.sk nájdete ďalšie ma-
teriálové výplne, výber z viacerých možností uzamykania a číslo-
vania kobiek. Firma Gerhardt Braun má vlasnú výrobu na Slo-
vensku, poskytuje kompletný servis v rámci nových pivničných 
kobiek: poradenstvo, zameranie, návrh rozmiestnenia kobiek, 
výrobu, dodávku a montáž. Zákaznícky servis na západnej úrov-
ni. To je fi rma GERHARDT BRAUN. 

www.gerhardtbraun.sk 
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Hneď na úvod musím znova pripo-
menúť, že pri posudzovaní rôznych 
faktorov, ktoré vplývajú na energe-
tickú efektívnosť, je potrebné po-
sudzovať celý systém komplexne. 
Nestačí zvoliť jedno kritérium a roz-
hodnúť o tom či pôsobí na konečnú 
spotrebu tepla priaznivo, alebo ne-
priaznivo, bez posúdenia ostatných 
vplyvov a súvislostí s inými faktor-
mi. Treba si uvedomiť, že realita nie 
je založená na izolovaných faktoch, 
ale na funkčných schémach a sú-

vislostiach. Preto musíme každý systém takto posudzovať.

V druhej časti článku o úsporách tepla uverejnenom v časopise 
Správa bytových domov 1/2020 som vysvetlil vplyv nesprávne-
ho používania TRV na prevádzkový režim vykurovacieho systému 
aj na konečnú spotrebu tepla na vykurovanie BD. Z uvedených 
informácií vyplýva, že svojvoľné zásahy užívateľov do nastave-
nia TRV, teda otváranie a zatváranie termoregulačných hlavíc 
na inú ako projektovanú hodnotu je nesprávne. Dochádza pri 
tom k zmenám prevádzkových parametrov vykurovacieho sys-
tému, ktorý nemôže pracovať v optimálnom režime. Spôsobené 
nedostatky musia byť preto riešené zvýšením prietoku a teplo-
ty vykurovacej vody, čo má za následok zvýšenie celkovej spo-
treby tepla. Prevažná väčšina BD, pre ktoré som robil odborné 
posudky, mala skutočnú spotrebu tepla na vykurovanie vyššiu. 
Skutočná spotreba a teda aj náklady na vykurovanie dosahova-
li najčastejšie hodnoty 150 až 200 % predpokladanej potreby. 
To znamená, že pri správnom vykurovacom režime, by tieto BD 
mohli znížiť súčasné náklady na vykurovanie o 25 až 50 %. To 
pri celkových nákladoch na vykurovanie BD nie je zanedbateľná 
položka.

Spotreba tepla v BD
Odporcovia merania spotreby tepla obyčajne uvádzajú rozdiely 
v nákladoch na vykurovanie bytov ako hlavný argument na spo-
chybnenie správnosti nameranej spotreby tepla. 

Aké rozdiely v spotrebe tepla bytov sú reálne? 
Merajú PRVN na vykurovacích telesách správne? 
Je rozúčtovanie nákladov podľa PRVN spravodlivé? 
Motivuje spôsob vyúčtovania k úsporám tepla?

Asi pred troma desiatkami rokov som sa zúčastnil školenia na 
ktorom nám jeden prednášateľ, myslím, že bol zo Švédska, vy-
svetľoval možnosti úhrady nákladov za spotrebu tepla na vyku-
rovanie. Podľa jeho názoru, existujú len dva spôsoby:

1.  Sociálny model – platba za službu.
2. Obchodný model – platba za tovar. 

V prvom prípade platia za teplo na vykurovanie všetci od-
beratelia rovnako, zvyčajne podľa plochy, prípadne objemu 
vykurovaného priestoru. V druhom prípade je teplo považo-
vané za tovar a platí sa podľa meranej spotreby, ako pri všet-

kých tovaroch. Presne si pamätám ako prednášateľ povedal: 
„Nič iné medzi týmito dvoma možnosťami NEEXISTUJE!“ 

Sociálny model rozúčtovania nákladov na vykurovanie sa na 
Slovensku používal v minulom storočí pred zavedením termo-
regulácie. Tento model je vhodné použiť vtedy, keď sú všetky 
miestnosti vykurované rovnako a užívatelia nemajú možnosť 
rozhodovať o spotrebe tepla. Uvedeným podmienkam vyhovo-
vali bytové domy s centrálnou reguláciou, pripojené na systémy 
CZT. Hlavnou výhodou tohto riešenia je jednoduchá aplikácia. 
Stačí poznať celkové náklady na teplo a vykurovanú plochu 
miestností. 

Tento spôsob platby má ale viacero nedostatkov. Prvým je fakt, 
že odberatelia nemôžu ovplyvniť spotrebu, čo môže byť zneužité 
dodávateľmi tepla. Veľkou nevýhodou je aj to, že odberatelia 
tepla nemajú možnosť a nie sú motivovaní k znižovaniu spotre-
by a snažia sa systém zneužívať. Výsledkom je nadmerná spot-
reba tepla na vykurovanie.

V záujme zníženia spotreby tepla a odstránenia nevýhod sociál-
neho modelu bolo zavedené rozúčtovanie nákladov na vyku-
rovanie podľa skutočnej spotreby. Tento spôsob je náročnejší, 
lebo je potrebné inštalovať merače tepla, zabezpečiť ich servis, 
odčítanie spotreby aj rozpočítanie nákladov. Výhodou obchod-
ného modelu je najmä motivácia odberateľov k znižovaniu spo-
treby. Preto by bolo správne pri obchodnom modeli vyúčtovania 
nákladov na vykurovanie vhodným spôsobom „odmeniť“ užíva-
teľov, ktorí sa snažia vykurovať úsporne a „trestať“ tých, ktorí 
byty prekurujú a majú nadmernú spotrebu.

Rozdiely v možnej spotrebe tepla vysvetlím na príklade konkrét-
neho BD. Upozorňujem na dôležitý fakt, že všetky výpočty boli 
robené za predpokladu vykurovania všetkých miestností na tep-
lotu 20 °C. Teda bez možnosti otvárania a zatvárania TRV.

Porovnanie potreby (predpokladanej spotreby) tepla na vykuro-
vanie posudzovaného BD, prepočítané na mernú spotrebu tepla 
v kWh/m2.rok, je grafi cky znázornené na obrázku 1. 

ÚSPORY TEPLA – MÝTY A FAKTY, 3. ČASŤ
V treťom pokračovaní článkov zameraných na úsporu tepla v bytových domoch by som chcel upozorniť na ďalšie 
faktory, ktoré priamo či v súvislosti s inými vplývajú na celkovú spotrebu tepla na vykurovanie. V konečnom 
dôsledku tým rozhodujú nielen o nákladoch na bývanie, ale aj o spokojnosti užívateľov a vzájomných vzťahoch 
vlastníkov a užívateľov bytov.

Obr. 1 Porovnanie potreby tepla

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2020



www.tzbportal.sk 19

Prvý stĺpec predstavuje potrebu tepla na vykurovanie pôvodné-
ho BD 132,2 kWh/m2.rok, rozdelenú na vetranie a prestup cez 
stavebné konštrukcie. Tento stav zodpovedá BD pred zateple-
ním a zavedením TRV. Rozdiel v spotrebe medzi jednotlivými 
miestnosťami (bytmi) mohol byť spôsobený len vetraním. Vet-
rané byty mohli mať spotrebu tepla vyššiu asi o 30 % ako byty 
nevetrané (neobývané). Po zavedení TRV (druhý stĺpec grafu) sa 
situácia zmenila. Správnym používaním TRV bolo možné využiť 
tepelné zisky a znížiť spotrebu tepla asi o 33 % na 97,7 kWh/
m2.rok. Kombináciou úsporných opatrení, neobývaného bytu 
bolo možné dosiahnuť spotrebu tepla až o 40 % nižšiu v porov-
naní s obývaným bytom. Tento predpoklad ale platí len v tom 
prípade, ak sú všetky TRV v celom dome počas vykurovacieho 
obdobia používané správne. Teda nastavené na predpísanú re-
gulačnú teplotu podľa projektu. 

Podobná, ba dokonca „horšia“ situácia z hľadiska rozdielu 
v spotrebe tepla a výške platieb môže nastať v BD po zateplení. 
Po obnove BD klesne potreba tepla na krytie strát prestupom 
a vyrovná sa približne potrebe tepla pre vetranie miestnos-
tí (stĺpec 3). Z toho vyplýva, že rozdiel v spotrebe vetraného 
a nevetraného bytu môže byť až 50 %. K tomu ešte musíme 
započítať vplyv TRV. Správnym využitím tepelných ziskov pomo-
cou TRV možno znížiť spotrebu tepla riadne vetraného bytu na 
29,4 kWh/m2.rok. Pri nevetranom byte, ak uvažujeme len s vy-
užitím tepelných ziskov z oslnenia, môže byť spotreba tepla len 
22,1 kWh/m2.rok. To znamená, že v prípade zatepleného BD 
môže byť rozdiel spotreby medzi obývaným a riadne vetraným 
bytom, ktorý nevyužíva tepelné zisky a neobývaným bytom bez 
vetrania, s využitím tepelných ziskov z oslnenia až 100:35 %. Ak 
je obývaný byt prekurovaný na vyššiu teplotu, môže byť tento 
pomer ešte výraznejší.

Vyhodnotenie spotreby tepla bytov
Všetky výpočty pri návrhu vykurovacieho systému, teda aj ur-
čenie tepelného výkonu spotrebičov, sú robené pre jeden kon-

krétny prevádzkový stav. Výsledok tohto výpočtu sa použije pri 
stanovení predpokladanej potreby tepla na vykurovanie, pričom 
sa aplikujú ďalšie zjednodušenia (doba vykurovania, priemerná 
vonkajšia teplota). Pravdepodobnosť, že skutočná spotreba tep-
la na vykurovanie konkrétneho domu bude približne rovnaká, 
ako vypočítaná hodnota je veľmi vysoká len v jednom konkrét-
nom prípade. V tom, ktorý zodpovedá východiskovým podmien-
kam. Vypočítaná potreba tepla nehovorí nič o tom, aká bude 
spotreba pri ostatných neštandardných prevádzkových stavoch, 
napríklad pri neoprávnenej zmene nastavenia TRV. 

Fyzikálne zákony a princípy vykurovania platia pre neživú hmo-
tu, teda domy, radiátory, potrubia, vykurovaciu vodu. Ale nie je 
možné ich použiť pre posúdenie správania sa ľudí, ktorí majú 
svoju vlastnú vôľu a spôsoby rozhodovania. Pre dosiahnutie 
optimálnej spotreby tepla musia byť vytvorené optimálne pod-
mienky. Ak chce BD dobre kúriť, musia kúriť všetci. Ak chce BD 
šetriť náklady na vykurovanie, musia šetriť všetci. Ak chce BD 
dobre kúriť a pritom šetriť náklady, musia byť správne vykurova-
né všetky miestnosti v dome. Iný spôsob prevádzky je z fyzikál-
neho a ekonomického hľadiska neakceptovateľný.

Na obrázku č. 2 je grafi cky znázornená spotreba tepla jednotli-
vých bytov podľa PRVN. Pri bežnom porovnaní podľa priemernej 
hodnoty (percentuálne porovnanie) bude patriť spotreba väčši-
ny bytov do pásma ± 35 % od priemernej hodnoty. Ale pri porov-
naní skutočnej spotreby tepla s predpokladanou potrebou, kto-
rá predstavuje 43,7 % skutočnej spotreby vidíme, že prakticky 
všetky byty v dome majú výrazne nadmernú spotrebu. Znamená 
to, že BD ako celok je nadmerne prekurovaný.

Rozdiely v spotrebe medzi neobývaným a mierne nedokurova-
ným bytom č. 9 a najviac prekurovanými bytmi 30 a 31 je viac 
ako 5-násobný. Ak spotrebu tepla v bytoch posudzujeme z hľa-
diska predpokladanej potreby vypočítanej pre zateplený BD, 
potom byt č. 9 má skutočnú spotrebu tepla o 15 % nižšiu. To 
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Obr. 2 Vyhodnotenie spotreby tepla bytov
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zodpovedá približne využitiu tepelných ziskov od slnka a môže-
me predpokladať, že tento neobývaný byt bol v zimnom období 
vykurovaný na predpísanú teplotu. 

Na druhej strane byt č. 30 má spotrebu tepla až skoro 2,5-krát 
vyššiu, ako je vypočítaná hodnota pre obývaný byt. To znamená, 
že bol nielen prekurovaný, ale aj nadmerne vetraný. Nechávam 
na posúdení čitateľov, ktorý z uvedených bytov, je príčinou nad-
mernej spotreby tepla objektu. Ktorého užívateľa bytu treba od-
meniť a ktorého potrestať?

Pri takomto spôsobe vykurovania žiadne opravné koefi cienty 
ani vymyslený pomer rozdelenia vysokých nákladov na základ-
nú a spotrebnú zložku problém nevyrieši. Lebo správny pomer 
rozdelenia nákladov pre nesprávne prevádzkovaný vykurovací 
systém neexistuje. Ak chceme zaviesť pomer pre rozpočítanie 
nákladov podľa plochy, napríklad z dôvodu ovplyvňovania bytov 
s rozdielnymi teplotami, potom musí rovnaký pomer platiť pre 
všetky druhy spotrebovanej energie, ktoré sa podieľajú na zvy-
šovaní teploty miestnosti vo vykurovacom období. Teda aj spot-
rebu elektriny a plynu. Inak je zavádzanie pomeru a koefi cientov 
len vnášaním ďalšej chyby do nepresného systému. Zavádzaním 
koefi cientov sa snažíme vytvoriť kombinovaný systém medzi 
sociálnym a obchodným modelom platieb, ktorý v skutočnosti 
neexistuje. Napriek tomu sa tvárime, že ho úspešne používa-
me. Pritom zavedením TRV sme umožnili užívateľom rozhodo-
vať o teplote v byte a teda aj o spotrebe tepla na vykurovanie. 
A keď tú spotrebu tepla zmeriame, vymyslíme záhadné koefi ci-
enty, aby sme sa priblížili sociálnemu modelu vyúčtovania, ktorý 
žiadne TRV ani merače nepotrebuje. O nedostatkoch takéhoto 
systému sa možno najlepšie presvedčiť pri všetkých BD, ktoré 
majú nadmernú spotrebu tepla a vysoké prevádzkové náklady.

Hľadanie a používanie rôznych „opravných“ koefi cientov je 
v skutočnosti len falošnou ilúziou, ktorá odvádza pozornosť 
od podstaty problému nadmernej spotreby tepla. Predstava, 
že zavedenie koefi cientov a zmena pomeru rozúčtovania ná-
kladov podľa plochy a meračov problém vyrieši je síce lákavá, 
ale, žiaľ, neúčinná. V skutočnosti táto predstava bráni spotre-
biteľom tepla pochopiť skutočnú príčinu nadmernej spotreby 
a vysokých nákladov za vykurovanie bytov. Najlepšie to vyjad-
rila jedna staršia pani na domovej schôdzi, na ktorej som sa 
zúčastnil. Pri hlasovaní o zmene pomeru rozpočítania základ-
nej a spotrebnej zložky nákladov na vykurovanie povedala: 
„Už to meníme štvrtýkrát a stále to nie je dobre.“

Čo z toho vyplýva?
Aby užívatelia bytov znížili spotrebu tepla, musia zmeniť v prvom 
rade svoje správanie, nie koefi cienty. Len tak je možné problé-
mu nadmernej spotreby zabrániť. Užívatelia bytov si sami musia 
uvedomiť, čo je dôležité a dobré pre všetkých. Nielen krátko-
dobo pre niektorých jednotlivcov, ale pre všetkých a v dlhšom 
časovom horizonte. Problémy s nadmernou spotrebou tepla 
a nesprávnym rozúčtovaním nevyriešime tým, že budeme skrý-
vať pravdu, najlepším riešením je pravdu prijať a využiť ju vo 
svoj prospech.

Rovnomerné platby za spotrebu tepla by boli správne len v tom 
prípade, keby všetci odberatelia vykurovali miestnosti na rovna-
kú teplotu, vetrali rovnakou intenzitou aj podiel ostatných zdro-
jov tepla a využívaných tepelných ziskov bol u všetkých rovnaký. 
Ale ak umožníme užívateľom ľubovoľne meniť teplotu miestnos-
ti pomocou TRV, a tým aj mieru využitia tepelných ziskov, môžu 
byť rozdiely v spotrebe tepla jednotlivých bytov nepredvídateľ-
né. 

Ak si užívatelia bytov teplotu volia dobrovoľne, mali by znášať 
následky za svoje rozhodnutie. Pripustiť nekontrolované svoj-
voľné rozhodovanie o vnútornej teplote vykurovaných miestnos-
tí a snaha o korigovanie platieb pomocou nesprávnych pomerov 
či koefi cientov, je najhoršou možnou kombináciou pre zabezpe-
čenie spoľahlivej a efektívnej prevádzky teplovodného vykurova-
cieho systému.

V skutočnosti existuje len jeden prevádzkový režim vykurovania, 
pri ktorom bude platba za teplo spravodlivá. Je to vykurovanie 
podľa projektu a meranie spotreby bez koefi cientov. Iný spôsob 
prevádzky teplovodného vykurovacieho systému je neprípustný, 
lebo poškodzuje všetkých pripojených odberateľov bytového 
domu. Konkrétne výsledky a následky správneho použitia ne-
správnych koefi cientov môžem vysvetliť v ďalšom pokračovaní 
cyklu článkov o úsporách tepla.

Ing. Jozef Habánek, energetický audítor

LITERATÚRA:

[1]  Vyhláška MH SR č. 240/2016 Z. z. ... rozpočítavanie množ-
stva tepla

[2]  Vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o po-
žiadavkách na vnútorné prostredie budov...
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Súťaž organizuje Prvá stavebná sporiteľňa so Združením pre 
podporu obnovy bytových domov a vydavateľstvom odborných 
časopisov V. O. Č. Slovakia. Prihlásiť sa môžu správcovia byto-
vých domov, bytové družstvá a spoločenstvá vlastníkov byto-
vých a nebytových priestorov, ktorí sú klientmi PSS. Hlavnou 
podmienkou zapojenia sa do súťaže je, aby v danom roku 
zrealizovali aspoň jednu zo súčastí celkovej obnovy bytového 
domu. V súťaži sa udeľujú ocenenia za 1., 2. a 3. miesto (fi -
nančné ceny 1 700, 700 a 350 €) pre najlepšie obnovený byto-
vý dom, cena verejnosti a cena za architektonické stvárnenie. 
„Obnova bytového fondu na Slovensku sa posúva dopredu. 
Naďalej však je čo obnovovať. Prvá stavebná sporiteľňa dlho-
dobo fi nancuje revitalizácie bytových domov a aj táto súťaž 
je dôkazom, že ľuďom záleží na tom, v akom prostredí žijú. 
Obnova prináša množstvo benefi tov, nielen zvýšenie komfortu 
a bezpečia bývania, ale tiež úsporu nákladov na teplo, ktorá 
sa po zásadnej obnove domu pohybuje až na úrovni 50 % 
a tak prispieva významne aj k lepšiemu životnému prostrediu 
a čistejšiemu vzduchu,“ vysvetľuje poradca predstavenstva 
PSS Miloš Blanárik. 
 
1. miesto 
získal bytový dom na sídl. Duklianskych hrdinov 6, 8 
v Prešove 

Dom do obnovy investoval vyše 270-tisíc eur. V rámci rekon-
štrukcie zateplili a obnovili obvodový plášť a fasádu. Vyregu-
lovali vykurovaciu sústavu a zrekonštruovali balkóny a lodžie. 
Vymenili okná a obnovili domové vstupy. Dôležitou súčasťou 
komplexnej obnovy bolo tiež zateplenie a izolácia strechy. 
 
2. miesto 
získal bytový dom na ul. Pod Hájom 4 v Dubnici nad Váhom 
Celkové náklady na jeho obnovu dosiahli až 584-tisíc eur. 
V rámci zásadnej rekonštrukcie sa odstránili systémové po-
ruchy a statické chyby. Zateplila sa tiež fasáda. Zrealizovali aj 
prístavbu balkónov a lodžií. Nevyhnutná bola aj výmena stú-
pačiek a spoločných rozvodov. A v neposlednom rade zrekon-
štruovali strechu. 
 

3. miesto 
získal bytový dom na ul. Strojárenská 2 – 6 v Trenčíne 
Majitelia bytov v rámci komplexnej obnovy investovali 260-tisíc 
eur. V tomto dome sa zateplila a obnovila fasáda a obvodový 
plášť. Odstránili sa systémové poruchy a statické chyby. Zre-
konštruovali sa tiež balkóny a lodžie. V neposlednom rade sa 
zaizolovala a zateplila strecha. 

 
Aj tento rok v rámci súťaže udelili špeciálne ceny. Cenu verej-
nosti na základe hlasovania na tzbportal.sk získal bytový dom 
v Prešove na Prostějovskej ulici. A cenu za architektonické 
stvárnenie získal bytový dom v Dubnici nad Váhom. 
 
Zdroj: PSS, a. s.

PREŠOV MÁ AJ TENTO ROK 
NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM
Prešov obhájil titul z vlaňajška. Po minuloročnom úspechu bytového domu na ul. Arm. gen. L. Svobodu získalo toto 
krajské mesto, resp. ďalší prešovský bytový dom vavrín víťazstva v súťaži Najlepšie obnovený bytový dom 2019.
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1. Konštrukcia
Konštrukcia a výroba balkónov aj lodžií sa riadi statickým návr-
hom tejto konštrukcie a normou ČSN EN 1090-2, ktorá určuje 
technické požiadavky na oceľové konštrukcie.

Ako výrobné polotovary sú použité oceľové hutné výrobky vo for-
me profi lovaných tyčí a plechov, ktoré sú pripravené na požado-
vané rozmery a tvary pomocou automatickej pásovej píly alebo 
CNC laseru. Tieto metódy zaisťujú vysokú presnosť rozmerov 
pripravených dielov, z ktorých je neskoršie pozváraná celková 
konštrukcia.

2. Povrchová úprava
Pre zaistenie dlhej životnosti konštrukcie používa fi rma žiarové 
obojstranné zinkovanie. Tato metóda povrchovej úpravy chráni 
konštrukciu proti tvoreniu hrdze na celej vonkajšej aj vnútornej 
ploche. Žiarové zinkovanie ponorom je metalurgický proces, 
pri ktorom sa povlak na oceľovej konštrukcii vytvára vzájom-
nou reakciou základného materiálu so zinkovou taveninou 
v kúpeli.  Z hľadiska ochrany ocele voči korózii ide o jednu z na-
júčinnejších metód súčasnosti. Zinkovanie je realizované v súla-
de s normou ČSN EN ISO 1461. 

V niektorých prípadoch, na želanie zákazníka, sa na pozinko-
vanú konštrukciu nanáša práškový lak komaxit v požadovanej 
farbe, ktorý zlepšuje celkový vzhľad balkóna.

3. Kompletizácia balkónov
Podľa výrobného postupu a logickej následnosti prác nasledu-
je po povrchovej úprave kompletizácia balkóna. Tou je myslené 
osadenie balkóna hliníkovým protišmykovým plechom, ktorý 
tvorí podlahu balkóna a zaisťuje preto bezpečný pohyb. Spodná 
strana podlahy je zakrytá podhľadovým plechom, ktorý spĺňa 
požiarnu a protikoróznu odolnosť a nenarušuje celkový vzhľad 
balkóna. Ďalej sa uskutočňuje montáž výplne zábradlia. Firma 
ponúka mnoho variantov výplní ako bezpečnostné sklo connex, 
plechy rovné a trapézové, sendvičové panely neobond, plechy 
„ťahokov“, dierované plechy a ďalšie. Pre každý z uvedených 
variantov si fi rma osvojila prispôsobenú metódu uchytenia výpl-
ne ku konštrukcii. Využíva predovšetkým nitovanie nerezovými 

TECHNICKÉ RIEŠENIE BALKÓNOV FIRMY PEKSTRA

Firma Pekstra je významným výrobcom 
balkónov a preto sme sa opýtali na 

výrobu balkónov a ich technické 
riešenie. Akú majú balkóny 

konštrukciu a povrchovú 
úpravu? Aké sú typy 

kotvenia? Ako sa riešia 
vplyvy vody, mrazu 
a tepla na balkóny 

a ich životnosť.
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nitmi, lištovanie do hliníkových profi lov a následné silikónovanie 
pre dokonalú tesnosť spojov. Do tejto fázy výroby patrí aj zhoto-
venie prípadného príslušenstva balkóna − vloženie dlažby, dre-
venej podlážky alebo gumovej rohože,  namontovanie sušiaka, 
hliníkového držadla a príprava pre zásteny a zastrešenie. Všetky 
tieto prvky sú konštrukčne a materiálovo prispôsobené pre dlhú 
životnosť v nepriaznivom vonkajšom prostredí.

4. Zaistenie odtoku vody a vetranie
Pri balkónových oceľových konštrukciách, rovnako ako aj pri 
ostatných konštrukciách vonkajšieho  charakteru, je potrebné 
pri návrhu zohľadňovať poveternostné vplyvy. Veľkým nebezpe-
čenstvom je najmä zadržiavanie vody a jej kondenzácia vnútri 
konštrukcie.  Pri nahromadení vody v profi loch konštrukcie hrozí 
zrýchlený vznik korózie a jej následné mechanické poškodenie 
v dôsledku zamrznutia vody vnútri profi lov. Pre zabránenie toh-
to javu sú balkóny PEKSTRA skonštruované tak, aby čo najviac 
zamedzili vnikaniu dažďovej vody do vnútra oceľových profi lov. 
Zároveň sú v profi loch zhotovené otvory, ktoré slúžia k prípadné-
mu odtoku vody z balkóna preč. Tieto otvory taktiež umožňujú 
prúdenie roztaveného zinku skrz profi ly počas fázy zinkovania.

Kondenzácia vodných pár hrozí predovšetkým v dvojvrstvo-
vej podlahe, kde medzi podlahovým a podhľadovým plechom 
vzniká veľký objem vzduchu a podlahový hliníkový plech tvorí 
plochu pre kondenzáciu. Pre zamedzenie kondenzácie sú v za-
dnej časti podlahy zhotovené rozmerné otvory, ktoré zaisťujú 
priedušnosť. Tento podlahový priestor je v spodnej časti taktiež 
opatrený otvormi pre odtok prípadnej nahromadenej vody. 

5. Kotvenie balkónov
Pre uchytenie balkónov na budovu používa fi rma PEKSTRA hneď 
niekoľko typov kotvenia, pomocou ktorých možno zhotoviť bal-

kón takmer na akejkoľvek budove. Použité kotvenie závisí pre-
dovšetkým od statického posudku danej budovy a konštrukcie 
balkóna. Tento posudok je vypracovaný spôsobilým stavebným 
inžinierom. Kotvenie je dané taktiež výberom zákazníka. 

Kotvenie sa skladá z oceľových prvkov v tvare háka alebo oka, 
oporných dorazov a konzol. Tieto prvky sú uchytené do muriva 
alebo betónových panelov pomocou závitových tyčí a chemickej 
malty podľa statického posudku.

Existujúce kotvenie je možné využiť, pokiaľ na budove už boli 
uchytené balkóny a nové balkóny majú rovnaký rozmer. V tom-
to prípade je existujúce kotvenie posúdené statikom a pokiaľ 
vyhovuje, nové balkóny sú osadené priamo na toto kotvenie. Po-
kiaľ sa zároveň s osadením nových balkónov realizuje súčasne 
aj zateplenie objektu, je pôvodné kotvenie predĺžené o hrúbku 
izolácie. Kotvenie má prevedenie ako závesné háky so zaiste-
ním a so spodnými nastavovacími dorazmi.

Nové kotvenie do obvodového muriva sa používa v prípade, že 
na budove nemožno využiť existujúce kotvenie. Ak je obvodové 
murivo nosné, je vhodné k prenášaniu síl z dodatočnej balkó-
novej konštrukcie. Kotvenie je realizované závesnými hákmi 
a spodnými dorazmi.

Dodatočné zvislé kotvenie do stropných panelov možno použiť 
na budovách, ktoré nemajú pôvodné kotvenie, a obvodové mu-
rivo tohto objektu nie je vhodné pre uchytenie kotvenia. V uve-
denom prípade sa na každom poschodí  uchytí medzi stropné 
panely dlhá oceľová zvislá konštrukcia, ktorá disponuje záves-
ným hákom a spodným dorazom. Konštrukcia je následne ukry-
tá pod izoláciou.

Kotvenie stropnými tiahlami rovnako ako dodatočné zvislé kot-
venie využíva stropné panely. V paneloch sú uchytené dosada-
cie konzoly, na ktoré sa usadí zadná časť balkóna a závesné 
oká, ktoré sú nerezovými čapmi spojené s tiahlami. Tiahla sú 
rovnakým spôsobom uchytené k balkónu. Pre nastavenie do 
vodováhy je možné ich dĺžku regulovať pomocou skrutiek a oka-
mi.

Firma PEKSTRA nevyrába len balkóny, ale aj oceľové a hliníko-
vé samonosné lodžie. Ďakujeme odborníkom z fi rmy PEKSTRA 
a ich slovenskému zástupcovi fi rme KACZER za poskytnuté in-
formácie.  

www.pekstra.cz 
www.kaczer.sk 
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NA VAŠE OTÁZKY ODPOVEDÁ

Ako máme postupovať, keď 
sme vypovedali zmluvu o vý-
kone správy domu s existujú-
cim správcom a chceme vstú-
piť (pridať sa) do existujúceho 
SVB. Zmenu formy výkonu 
správy sme odsúhlasili písom-
ným hlasovaním.
Keďže zmenu formy správy zo 
správcu na spoločenstvo ste 
si už nadpolovičnou väčšinou 

hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome odsúhlasili budete 
ďalej pokračovať § 7, ods. 8, § 7d, ods.3

Pred rozhodnutím o zlúčení ste si dúfam odsúhlasili znenie 
Zmluvy o spoločenstve, orgány spoločenstva a dohodli, že účet 
v banke bude samostatný pre váš dom, upravili ste si hlasova-
nie. Zápis zmien je predmetom registrácie do 7 dní prísl. správ-
nemu orgánu. Upravenú zmluvu musí po registrácii predseda 
doručiť každému vlastníkovi bytu a NP v dome.

Chcel by som sa informovať, či je možné meniť počet osôb 
bývajúcich v byte bez oznámenia vlastníkovi bytu. Vzhľadom na 
Z. z. 182/2013 §11 odst. 9 zákona o vlastníctve bytov, ak v by-
te nebýva osoba súvisle viac ako 2 mesiace či môže byť nahlá-
sená bez informácie vlastníkov bytu. Na základe dôkazov z vi-
denia viacerých vlastníkov bytov súvisle viac dní po sebe, avšak 
podotýkam, že 1 osoba prespávala 3 – 4-krát do týždňa u mňa 
(vlastník), či je možné ju proti môjmu vedomiu osobomesiace 
meniť a neinformovať ma. Aký počet návštev je povolený do týž-
dňa/mesiaca, aby to susedom nerobilo ťažký kameň na srdci.
Nahlasovanie počtu osôb, ktorí byt užívajú je jasne stanovené 
v zákone o vlastníctve bytov § 11, ods. 9 tak, ako sám uvádza-
te. Vlastníci si môžu v Zmluve o výkone správy alebo v Zmluve 
o spoločenstve tieto zákonom určené povinnosti upraviť na pod-
mienky bytového domu.

Nepíšete, či správu domu zabezpečuje správca alebo spoločen-
stvo? Prečítajte si svoju zmluvu. Ak trvale u vás prespáva osoba 
3 – 4-krát v týždni a cez víkend možno cestuje k rodičom aj ja 
by som to považovala za užívanie bytu ďalšou osobou. Musíte si 
uvedomiť, že niektoré služby spojené s užívaním bytu sú rozpo-
čítavané na počty osôb, ako napríklad užívanie výťahu, uprato-
vanie, osvetlenie spoločných priestorov a pod. Na druhej strane 
sú domy, kde žiadna služba nie je rozpočítaná na osoby, ale je to 
buď počet bytov alebo spoluvlastnícky podiel.

Veľmi zlé skúsenosti sú v domoch, kde vlastníci majú povinnosť 
nahlásenia osôb, ak byt skutočne užívajú, je to nejako v sloven-
skom naturely, že to vlastník nenahlási a myslí si aký je hrdina, 
keď sa mu to podarí.

Ak žijete v bytovom dome, tak je nanajvýš neseriózne, ak sa ta-
káto skutočnosť zamlčuje a správca má robiť policajta a kontro-
lovať počty osôb v byte. Je to nefér voči ostatným, s ktorými by-
tový dom užívate a máte v spoluvlastníctve. Tým nechcem tvrdiť, 
že je to váš prípad. Návštevy, kamarátov a pod. nikto neobme-
dzuje, ak do vášho bytu prídu. Ale poplatky spojené s užívaním 
bytu sa už priamo dotýkajú vlastníka, a preto k nim treba vždy 
pristupovať seriózne a zamlčovaním počtu osôb nepoškodzovať 

ostatných vlastníkov bytov v dome. Náklady na teplo, vodu máte 
účtované podľa nameraných hodnôt, na osoby sa rozpočítava len 
minimum nákladov. Preto k pravdivým údajom treba pristupovať 
seriózne. Zrejme sa vás najviac dotklo, že to nahlásil niektorý 
vlastník z domu, ale svojim zodpovedným prístupom sa v budúc-
nosti môžete vyhnúť aj takýmto drobným nepríjemnostiam.

Chcel by som sa spýtať, ako postupovať pri odpredaji spoloč-
ného priestoru bytového domu. Jedná sa o práčovňu, ktorá je 
niekoľko rokov nevyužívaná. Pri schvaľovaní odpredaja je nutný 
súhlas všetkých vlastníkov alebo stačí nadpolovičná väčšina 
vlastníkov?
K odpredaju je potrebný 100 % súhlas vlastníkov, § 14b ods. 3. 
Finančné prostriedky získané predajom patria jednotlivým vlast-
níkom v dome, nie sú príjmom fondu opráv. Zmena spoluvlast-
níckeho podielu musí byť zapísaná v katastri u každého vlastní-
ka v dome.

Existuje nejaký „cenník“ – teda výška odmeny pre overovateľov 
písomného hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
bytového domu? Alebo to si každý správca určuje sám? A ešte 
jedna otázka: Overovatelia sú zvolení na schôdzi na konkrétne 
písomné hlasovanie, alebo sú overovateľmi aj 10 rokov (či doži-
votne?), pokiaľ nebudú zvolení iní? Ďakujem za odpoveď.
Overovatelia sa volia buď s časovou obmedzenosťou alebo bez 
nej. Väčšinou sú to členovia rady, pri správe fi rmou zvolení dvaja 
vlastníci. Odmena sa spravidla určuje 10 €/hod. Pri odmenách 
členov rady sa zohľadní aj práca overovateľov. U správcovskej fi r-
my je to treba mať vopred odsúhlasené na schôdzi. Ale aj správ-
ca má nejaký limit samostatného rozhodovania, takže ročne, ak 
bolo písomných hlasovaní viac, zohľadní v odmene tento výkon.

Zákon o vlastníctve bytov a NP tento problém nerieši, je to na 
rozhodovaní vlastníkov, zvoliť môžu vlastníci overovateľov nad-
polovičnou väčšinou prítomných na schôdzi alebo zhromaždení. 
Je teda vecou vlastníkov v dome koho si zvolia a či to bude len 
na konkrétne hlasovanie alebo to bude platiť do odvolania.

Ak sú v dome pochybnosti, že overovatelia nepracujú „zodpoved-
ne a správne“, vlastníci si môžu odsúhlasiť na overovanie notá-
ra, ale ten si účtuje podľa cenníka notárov poplatok za každý 
hlas (pravdepodobne je to 4,20 €/jedno overenie).

Dobrý deň, v ročnom vyúčtovaní som sa dočítala, že naša pred-
sedkyňa SVB si nechala „kompenzovať“ odvedenú daň a odvody 
do ZP z odmeny, ktorú dostáva za výkon svojej funkcie. Uviedla 
to, ako prevádzkové náklady. Myslím si, že je to nelogické a na-
koniec aj nesprávne, resp. protizákonné. Poraďte nám prosím, 
ako máme postupovať.
Otázka nie je jasná, a preto odpovedáme vo všeobecnej rovine. 
Predseda SVB musí mať svoju odmenu odsúhlasenú nadpolo-
vičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. 
Zvyčajne sa tak deje hneď pri akte volieb do volených orgánov. 
Odmena uvádzaná ako poplatok za správu sa delí na odmenu 
predsedu a členov rady, prípadne aj osoby, ktorá zabezpečuje 
ekonomickú činnosť v spoločenstve. Každá odmena musí byť 
zdanená a ak nejde o dôchodcu, kde je výnimka, musí sa z vy-
platenej čiastky uhradiť aj zdravotné a sociálne poistenie. Od-
vod za spoločenstvo a s tým spojené povinnosti zabezpečuje 
ekonómka. Samotný príjemca odmeny ako zamestnanec má 
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taktiež odvodové povinnosti, takže z odmeny napríklad cca 300 
eur/mesačne dostane zamestnanec (predseda) na svoj účet 
napríklad 230 €, žiadne kompenzácie odvodových povinnosti 
nie sú prípustné.

Z oznámenia o prešetrení podnetu ...zákonodarca v prípade 
výkladu pojmu „spôsob v dome obvyklý“ ponechal správco-
vi, resp. tomu kto schôdzu zvolal určitú voľnosť z dôvodu, aby 
vzhľadom na špecifi cké okolnosti toho ktorého bytového domu 
si mohol sám upraviť daný spôsob doručenia, ktorý môže byť 
v tom ktorom bytovom dome rozdielny.

1.  Je oprávnený inšpektor SOI podať nasledovný výklad 
zákona.

2.  Dal zákonodarca v prípade výkladu „spôsob v dome 
obvyklý“ voľnosť, správcovi bytového domu, aby si sám 
bez hlasovania vlastníkov bytov upravil, ako bude zverej-
ňovať výsledok hlasovania.

Na záver uvádzam, že v základnom dokumente v zmluve o vý-
kone správy tento pojem „spôsob v dome obvyklom“ nemáme 
odhlasovaný.
Doručovanie písomnosti je jasne uvedené v § 14a ods.2. Zo zne-
nia jasne vyplýva, že oznámenie o schôdzi alebo písomnom hla-
sovaní musí byť v listinnej podobe doručené každému vlastníko-
vi bytu alebo nebytového priestoru, ak v zmluve o výkone správy 
alebo zmluve o spoločenstve nie je iný spôsob doručovania.

Takže pozvánka musí byť doručená každému vlastníkovi (môže 
to byť do poštovej schránky, poštou, poštou s doručenkou, osob-
ným prevzatím pozvánky v byte, mailom a pod.). V každom prí-
pade samotné doručovanie „opakujeme“ musí byť upravené 
v zmluve.

Rôzne oznámenia, uznesenia zo schôdze, informácie z činnosti 
správcu, môžu byť doručované formou vývesky na tabuli k tomu 
zriadenej. Ale aj tento spôsob doručovania musí byť v zmluve 
o výkone správy a schválený vlastníkmi. Na najbližšej schôdzi 
v dome riešte dodatkom k zmluve spôsob doručovania. Je to 
veľmi dôležité a tento nedostatok sa Vám môže vypomstiť pri 
najbližšom súdnom spore.

SPRÁVCA si spôsob doručovania v dome nemôže sám upravovať, 
musí sa pridržiavať ustanovení zákona o vlastníctve bytov a NP. 
Podľa konkrétnej situácie v dome si vlastníci odsúhlasia spôsob 
doručovania všetkých dokumentov, ktoré od správcu požadujú.

Zlý príklad z praxe:
pozvánka na zhromaždenie vlastníkov je v 1 vyhotovení daná na 
tabuľu vo vchode. Výsledok, väčšia polovica vlastníkov si to nev-
šimne a tak na zhromaždenie príde len 12 vlastníkov z 92 byto-
vého domu. Excelentné porušenie zákona, ale hlavne povinnosti 
samotného predsedu, ktorému takýto stav v dome vyhovuje.

Dobrý príklad z praxe:
Mala som možnosť konzultovať Zmluvu o výkone správy jedného 
správcu z Považskej Bystrice, zmluva je síce obsiahlejšia, ale je 
v nej riešené všetko. Správca v nej obsiahol všetky možné spor-
né body, ktoré v praxi nastali a takto sa v budúcnosti vyhne ne-
dorozumeniam pri správe bytových domov. Možno len pochváliť 
prácu takéhoto dôsledného správcu.

V našom spoločenstve formou písomného hlasovania sa 
zabezpečovali voľby volených orgánov spoločenstva na ďalšie 
funkčné obdobie. Kandidáti na predsedu boli dvaja. Samoz-
rejme, že sme to vedeli vopred, že nemôže uspieť ani jeden, 

nakoľko účasť býva v dome tak do 50 %. Aj sa tak stalo, jestvu-
júci predseda mal najnižší počet hlasov, ten druhý o niečo viac. 
Do opakovaných volieb, kde už bude kvórum vyššie teda 2/3 
hlasov idú zase obidvaja kandidáti. Dokedy budeme opakovať 
zhromaždenia alebo písomné hlasovanie?
Do nekonečna, teda do jedného roka to už musí byť súhlas 2/3 
hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Po roku (bezvlá-
dia) začínate zase s nadpolovičnou väčšinou, neskôr pri nedo-
siahnutí uvedeného počtu hlasov u jedného z kandidátov to 
budú zase 2 /3 hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome.

Takéto opakované hlasovanie bolo v jednom spoločenstve 7x, 
teda do doby, keď sa jeden s kandidátov vzdal, inak by možno 
volili doteraz. Je to nedokonalosť zákona, na ktorú treba práve 
teraz pri novelizácii 182 poukázať. Pri opätovnom hlasovaní by 
mal byť zvolený ten, ktorý získal najvyšší počet hlasov. V opač-
nom prípade nastáva v dome bezvládie, ktoré môže trvať teore-
ticky aj niekoľko rokov.

¼ vlastníkov v dome požiadala radu, aby vyhlásila písomné 
hlasovanie k voľbe volených orgánov na ďalšie funkčné 3-roč-
né obdobie. Rada požiadavku vlastníkov prevzala a do 15 dní 
zvolala zhromaždenie vlastníkov, Postupovala rada v zmysle 
zákona, ak nerešpektovala požiadavku ¼ vlastníkov?
NIE, nepostupovala v zmysle zákona. Nerešpektovala vôľu vlast-
níkov. Však sa jej to aj vypomstilo, pretože na zhromaždenie pri-
šiel veľmi malý počet vlastníkov a nakoniec prítomní vlastníci 
zhromaždenie anulovali a bolo neplatné.

Ak volené orgány v dome nenačúvajú požiadavkám vlastníkov 
a domnievajú sa, že zvolením do funkcie im patrí dom a roz-
hodovanie v ňom bude len podľa ich vôle, vždy to skončí zle 
a vlastníci si zvolia nové orgány, ktoré budú plniť vôľu vlastníkov 
a nie opačne, že vlastníci sa budú prispôsobovať rozhodnutiam 
rady alebo predsedu.

Odsúhlasili sme si sanáciu lodžií. Stále si však niektorí vlastníci 
vykladajú zákon svojsky a tvrdia, že do svojej lodžie investo-
vali, takže žiadnu sanáciu nepodporia alebo žiadajú fi nančnú 
náhradu z fondu opráv za vynaložené náklady. Prosíme o pod-
robný výklad k tejto problematike, ktorý presvedčí aj tých vlast-
níkov, ktorí stále tvrdia, že lodžia je ich vlastníctvo a nemôžu 
teda o sanácii rozhodovať ostatní v dome.
V súlade so závermi súdnej praxe sa do defi nície spoločných 
časti domu explicitne zakotvujú aj balkóny, lodžie a terasy, čo 
doteraz vyplývalo z právnej úpravy len implicitne. Ide totiž o spo-
ločné časti domu, na ktoré niektorí vlastníci prispievajú aj zvý-
šeným príspevkom do fondu prevádzky, údržby a opráv podľa 
§ 10 ods. 1 zákona.

V prípade balkónov, lodžií a terás nejde o priestorovo vymedze-
nú časť budovy, ktorú by bolo možné charakterizovať ako miest-
nosť alebo súčasť súboru miestností, ale o konštrukčné prvky 
vonkajšej konštrukcie obvodových múrov, prípadne strechy 
domu, ktoré už zo svojho technického riešenia a svojej technic-
kej funkcie musia byť spoločnými časťami domu, rovnako, ako 
obvodový plášť, či strecha budovy. Tento princíp sa uplatní aj 
v prípade, ak ide o prvky priliehajúce k jednotlivým bytom, pri-
čom možno označiť za nepodstatné, že na takýto konštrukčný 
prvok majú prístup iba vlastníci priliehajúcich bytov. V zmysle 
právnej teórie ide o tzv. relatívne spoločné časti domu.

Zdenka Jurčáková, 
odborný konzultant ZSaUN
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Pána Holinďáka asi nie je potrebné komunite správcov zvlášť 
predstavovať, nakoľko produktom poistenia bytových domov 
sa venuje celú svoju 25 ročnú prax. Je spoluautorom prvého 
špecializovaného produktu pre poistenie bytových domov na 
Slovensku a špecializovaných produktov pre záujmové združe-
nia správcov bytových domov a SVB (SZBD, ZBHS, SZVT, ZSVB, 
ZLSBD, ZSBD), prostredníctvom ktorých je poistených približne 
70 % bytových domov na Slovensku. Moja prvá otázka preto 
bude smerovať na poisťovňu PREMIUM Insurance Company Li-
mited, s ktorou sa väčšina správcov doposiaľ nestretla.

B. Sedlák/FlexaFIN s.r.o.: Mohli by ste v stručnosti predstaviť 
poisťovňu PREMIUM?
Ing. M. Holinďák/PREMIUM Insurance Company Limited: Po-
isťovňa PREMIUM Insurance Company Limited je odvážny krok 
štyroch Slovákov, medzi ktorých patrí aj môj bývalý nadriade-
ný z poisťovne Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., ktorí v ro-
ku 2015 založili poisťovňu s ambíciou ponúkať prémiové po-
istenie. Podľa referencií, ktoré poisťovňa zatiaľ má, sa to darí. 
Poisťovňa PREMIUM na slovenskom poistnom trhu pôsobí od 
prelomu rokov 2016/2017, pričom za toto krátke obdobie svoj-
ho účinkovania získala značné množstvo významných klientov 
z najrôznejších odvetví hospodárstva, nevynímajúc oblasti ako 
chemický priemysel, energetika a teplárne, stavebníctvo, do-
prava, ale tiež klientov z oblasti verejnej správy vrátane miest-
nej a záujmovej samosprávy. 

B. Sedlák/FlexaFIN s.r.o.: Čomu vďačí spoločnosť PREMIUM 
Insurance Company Limited za týchto prémiových klientov?
Ing. M. Holinďák/PREMIUM Insurance Company Limited: Od 
začiatku staviame na najlepšom know-how na trhu, väčšina na-
šich kolegov pracuje v poisťovníctve 20 až 25 rokov, sú špičkou 
vo svojom odbore a vytvárame im priestor na sebarealizáciu. 
Cieľom nás všetkých v poisťovni je prémiová kvalita služieb 
a unikátne produktové riešenia ako napríklad PRÉMIOVÉ po-
istenie bytových domov. V neposlednom rade by som zdôraznil 
špičkové zaistenie, kde sa už štyri roky spoliehame na služby 
top zaisťovní vo svetovom meradle. Lídrom nášho zaistenia je 
od počiatku fungovania našej poisťovne spoločnosť Hannover 
RE, ktorá je v zaistnom svete extratriedou a jednou z top 3 naj-
väčších zaisťovní na svete.

B. Sedlák/FlexaFIN s.r.o.: Spomenuli ste unikátne produktové 
riešenia. V čom je prémiové poistenie bytových domov unikát-
ne?
Ing. M. Holinďák/PREMIUM Insurance Company Limited: 
Unikátna je fi lozofi a komplexného „all risk“ krytia. Komplexné 
all riskové krytie je doménou poistenia priemyslu a veľkých ri-
zík. V segmente podnikateľov a špeciálne v poistení bytových 
domov ho poisťovne obyčajne neposkytujú. Týmto produktom 
sa premiérovo dostáva táto fi lozofi a do segmentu poistenia 
bytových domov. Samotný produkt je navrhnutý tak, aby kryl 
škody na bytových domoch komplexne, z tohto dôvodu je po-

istné krytie poskytnuté zo strany poisťovne ako tzv. „all risk“, 
čiže kryté sú všetky riziká okrem výluk a doplnkové predmety 
poistenia sú automaticky kryté s limitom 2000 € v rámci zá-
kladnej ceny poistenia. Filozofi a „all risk“ sa v rámci tohto pro-
duktu uplatňuje nielen na poistenie majetku, ale aj na poiste-
nie zodpovednosti za škodu – poistenie kryje zodpovednosť za 
škodu voči tretím osobám, ako aj medzi vlastníkmi navzájom, 
zodpovednosť za škodu z prevádzky domácnosti aj poistenie 
zodpovednosti štatutárov. Poistenie je poisťovňou nastavené 
na trhové ceny, čo znamená, že poistné plnenie v prípade po-
istnej udalosti zabezpečí pokrytie nákladov na kúpu bytu v da-
nej lokalite. Hlavné a doplnkové predmety poistenia môžu byť 
poistené na ľubovoľný limit, ktorý sa automaticky obnovuje po 
poistnej udalosti. Likviduje sa každá škoda nad dohodnutý limit 
(franšízu), pričom spoluúčasť je 0 €.

B. Sedlák/FlexaFIN s.r.o.: Znie to veľmi dobre. Nečaká však 
správcu, respektíve vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
nepríjemné prekvapenie po poistnej udalosti v podobe množ-
stva výluk uvedených vo všeobecných poistných podmien-
kach?
Ing. M. Holinďák/PREMIUM Insurance Company Limited: 
V poisťovníctve pôsobím dosť dlho nato, aby som vedel, že ces-
ta k úspešnému produktu na trhu vedie presne opačne – roz-
širovaním štandardne ponúkaného krytia. Dovolíme si uviesť 
riziká, ktoré prémiové poistenie ponúka a ktoré v súčasne uzat-
vorených poistných zmluvách spravidla nie sú kryté:

skupina rizík Požiar je rozšírená o náraz alebo zrúte-
nia lietajúceho telesa bez posádky, nielen s posádku; 
skupina rizík Živel kryje aj škody spôsobené rizikom 
mrazu, nielen rizikom krupobitie a tiaž snehu; skupina 
rizík Odcudzenie kryje aj vnútorný vandalizmus nielen 
vonkajší; skupina rizík Voda, kryje aj škody spôsobené 
rizikom voda z akvária, bazéna, vane alebo nádrže ako 
aj rizikom zvýšenie hladiny podzemnej vody, nielen rizi-
ko atmosférické zrážky; skupina rizík Doplnkové kryje 
aj škody spôsobené rizikom náraz motorového vozidla 
vedeného poisteným a nepriamy úder blesku, prepätie, 
podpätie a skrat v elektromotore
all riskové poistenie už v základe kryje chyby konštruk-
cie, projektu, vadu materiálu alebo prevedenia; vnú-
torné alebo skryté vady materiálu; chybu, nešikovnosť, 
nedostatočnú zručnosť alebo nedbalosť obsluhy ako aj 
zlyhanie meracích, riadiacich, regulačných alebo bez-
pečnostných zariadení na technologickej časti bytové-
ho domu
poistenie doplnkových predmetov poistenia okrem sú-
boru vedľajších stavieb, stavebných súčastí, technoló-
gie stavby kryje aj náklady po poistnej udalosti ako sú 
náhradné ubytovanie a výpadok zisku z prenájmu
poistenie zodpovednosti za škodu rozširuje prémiové 
poistenie bytových domov o poistenie prevádzky do-
mácnosti v mieste poistenia, vrátane škôd spôsobe-

NOVINKY V POISTENÍ – PRÉMIOVÉ 
POISTENIE BYTOVÝCH DOMOV
Ako fi nančný agent, ktorý má ambíciu skvalitňovať poistenie bytových domov na Slovensku, považujeme za svoju 
povinnosť prinášať správcom a predsedom SVB informácie o aktuálnych novinkách na trhu poistenia bytových 
domov. Asi najvýznamnejšou novinkou v tomto roku je nový produkt na trhu, ktorý pripravila poisťovňa PREMIUM 
Insurance Company Limited pod vedením Ing. Milana Holinďáka.
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ných inými osobami ako vlastníkom, vrátane nájomcov 
a návštevy; poistenie bytového domu v správe SVB sa 
rozširuje automaticky o poistenie výkonu správy, vráta-
ne fi nančnej škody
ďalším benefi tom je asistenčná služba v cene základ-
ného poisteného krytia, ktorá kryje náklady na príjazd 
technika na miesto havárie, odstránenie príčin havárie, 
náklady na drobný materiál, náklady na ochranu neza-
bezpečenej nehnuteľnosti a náklady na transport hnu-
teľných vecí a zásob do skladu mimo miesta poistenia

B. Sedlák/FlexaFIN s.r.o.: Aká je obchodná politika poisťov-
ne a akým spôsobom si môžu správcovia overiť kvalitu tohto 
nového produktu?
Ing. M. Holinďák/PREMIUM Insurance Company Limited: Fi-
nanční agenti pôsobiaci v sektore poistenia alebo zaistenia sú 
jediným distribučným kanálom pre predaj produktov našej po-
isťovne. Od svojho vzniku sa poisťovňa koncentruje na budova-
nie kvalitných vzťahov a rozvoj spolupráce so sprostredkovateľ-
mi poistenia. Súčasťou obchodnej politiky poisťovne PREMIUM 
Insurance Company Limited je podpora záujmových združení 
právnických osôb. Aj z tohto dôvodu nás veľmi teší partnerstvo 
so ZSaUN, kde pre členov združenia poskytuje poisťovňa PRE-
MIUM svoj nový prémiový produkt a fi nančný agent FlexaFIN 
s.r.o. zo skupiny Respect Slovakia, s.r.o. svoje spoľahlivé služby. 
Sme a chceme byť spoľahlivý a absolútne zodpovedný partner. 
V rámci partnerstva môžu členovia využiť tieto výhody: 

vstupnú zľavu pri vstupe do poistenia pre členov zdru-
ženia vo výške 10 %
partnerstvo garantuje rovnaký prístup pre všetkých čle-
nov, základné poistné krytie je rovnaké či ide o samos-

tatné SVB alebo správcu s viacerými bytovými domami
limity plnenia pre riziká a aj vedľajšie predmety pois-
tenia sú rovnaké v prípade, ak sa poisťuje bytový dom 
individuálne alebo cez skupinové poistenie prostredníc-
tvom správcu bytových domov
tolerancia podpoistenia zo strany poisťovne je do 20 % 
pre všetkých klientov

B. Sedlák/FlexaFIN s.r.o.: Chceli by ste ešte niečo doplniť na 
záver?
Ing. M. Holinďák/PREMIUM Insurance Company Limited: 
Rok 2020 je výnimočný v tom, že nás všetkých učí akceptovať 
veľa nových vecí, núti nás prehodnocovať naše zažité nasta-
venia a takto nám prináša do života množstvo noviniek. Prial 
by som si, aby vstup prémiového poistenia bytových domov do 
života správcov a predsedov SVB bol s odstupom času hodno-
tený ako pozitívna zmena, ktorá prispela ku skvalitneniu pois-
tenia bytových domov na Slovensku.

B. Sedlák/FlexaFIN s.r.o.: Pán Holinďák, ďakujem vám za roz-
hovor a pripájam sa k vášmu želaniu ďalšieho skvalitňovania 
služieb v oblasti poistenia bytových domov. Je to náš spoločný 
cieľ spolu so stovkami správcov a zhruba miliónom vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov. 

Ing. Branislav Sedlák, PhD.
FlexaFIN s.r.o., člen skupiny 
Respect Slovakia, s.r.o.
sedlak@respect-slovakia.sk
0911 12 40 50

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS
Stavebná fakulta STU Bratislava

Vás pozývajú na 20. konferenciu s medzinárodnou účasťouVás pozývajú na 20. konferenciu s medzinárodnou účasťou

MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2020MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2020
15. – 16. október 2020, Hotel Senec****15. – 16. október 2020, Hotel Senec****

Slnečné jazerá, SenecSlnečné jazerá, Senec

Ak máte záujem podieľať sa na príprave konferencie vo forme firemnej čiAk máte záujem podieľať sa na príprave konferencie vo forme fi remnej či
odbornej prednášky, kontaktujte organizačného garanta na adrese:odbornej prednášky, kontaktujte organizačného garanta na adrese: 

sstp@zsvts.sksstp@zsvts.sk

Tešíme sa na stretnutie s vami.
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V ďalšom texte si popíšeme možnosti zníženia investičných 
nákladov s pohľadom na adekvátne zníženie prevádzkových 
nákladov budovy využitím vhodných prvkov a zariadení. Pri na-
vrhovaní systémov vykurovania je prvým krokom návrh použi-
tých konštrukcií a materiálov. Využitie materiálov na výstavbu 
stanovujú hlavný faktor spotreby budovy. Základom je použiť 
materiály s najlepšími tepelnoizolačnými materiálmi, otvorové 
konštrukcie musia zabezpečiť dostatočné udržanie tepla vo 
vnútornom priestore v zimnom období a naopak zabránenie 
prehrievaniu vnútorného priestoru v sezóne chladenia. Z da-
ných parametrov vychádza energetická potreba budovy. 

V dnešnej dobe je vhodné využiť pre výpočet nielen normované 
výpočty potreby tepla a chladu, ale taktiež sa vo veľkej miere 
využíva počítačová termodynamická simulácia, ktorá dokáže 
nahradiť výpočet tepelných strát a ziskov s prihliadnutím na kli-
matické podmienky za posledné roky v danej lokalite budúce-
ho umiestnenia stavby s využitím posúdenia vplyvu pôsobenia 
slnečného žiarenia. Z praxe existujú porovnania výpočtu tepel-
ných strát a ziskov normovou metódou a metódou termodyna-
mickej simulácie. Výpočtové výsledky simulácie dokázali, že bu-
dovy potrebujú reálne o 10 – 15 % menší výkon vykurovacích 
a chladiacich zariadení pri zohľadnení reálnych klimatických 
podmienok budúceho umiestnenia stavby, zohľadnenia tvaru 
budovy a prvkov tienenia. Hlavný dopad sa odzrkadlí v inves-
tícií do technológie vykurovania a chladenia. Špičkový výkon 
je možné zabezpečiť nižším výkonom s využitím akumulácie 
budovy, prípadne akumulácie energie v strojovni vykurovania 
alebo chladenia. 

Ďalšou, už všeobecne známou optimalizáciou je znižovanie 
výstupnej teploty vykurovania a zvyšovanie výstupnej teploty 
pre chladenie. Pre tieto možnosti sú v dnešnej dobe použiteľné 
aj konvenčné zariadenia, radiátory, fancoili, ale čím ďalej tým 
viac, sa do popredia dostávajú systémy využívajúce iba dvoj-
trubkový systém. Tými sú podlahové vykurovania, prípadne du-
álne stropné systémy vykurovania a chladenia. Využitím jedné-
ho systému pre vykurovanie a chladenie investor opäť znižuje 
náklady na dvojitý rozvod, ktorý by každý samostatne slúžil pre 
vykurovanie alebo chladenie. 

Pri optimalizácií obvodového plášťa a správneho návrhu fa-
sády je možné aj eliminovať často potrebné rozdielne režimy 
na rôznych častiach budovy. Juh-chladenie, sever ešte vykuro-
vanie. Využitie sálavých plošných systémov je vhodné nielen 
energeticky, ale aj zdravotne, sálavý systém je bezúdržbový 
bez potreby pravidelného čistenia od prachu a nečistôt. To zna-
mená, že daný prach v priestore ani nevíri, nakoľko nevyužíva 
prúdenie vzduchu na odovzdanie tepla/chladu do priestoru. 
Neposledným parametrom je aj estetika a možnosť riešenia 

voľnej dispozície priestoru. Sálavý systém využíva veľké plochy 
stropu alebo steny, ktorú ohrieva alebo schladzuje permanent-
ným prúdením vykurovacej alebo chladiacej vody. Systém je 
nízkoteplotný čo znamená, že zdroj tepla nemusí vyrábať vyso-
kú výstupnú teplotu pre vykurovanie. Optimalizovaný teplotný 
spád je 36 °C/32 °C. Pre chladenie taktiež využíva minimálnu 
teplotu 16 °C. Pri spáde 16 °C/19 °C – 20 °C. Danou optima-
lizáciou výstupných teplôt má investor možnosť použiť bezprob-
lémovo obnoviteľný zdroj tepla a chladu. 

Pri výbere obnoviteľného zdroja sa vždy uvažuje s pripojovací-
mi možnosťami primárnej energie. Bežne používané energie sú 
elektrická energia z distribučnej siete, plyn z distribučnej siete 
alebo biometán z priľahlého zdroja, prípadne LPG pri vybraných 
typoch zdrojov. Ako obnoviteľný zdroj sa najčastejšie v komer-
čnej výstavbe využíva tepelné čerpadlo. 

Tepelné čerpadlo ako zariadenie má výhodu duálneho využi-
tia pre vykurovanie aj chladenie. Pre porovnanie tepelných 
čerpadiel s pohonom elektrickým a plynovým je základný fak-
tor dosahovaný výkon jednej jednotky pre jednotlivé potrebné 
energie. Obvykle elektrické tepelné čerpadlo má omnoho nižší 
výkon v chladení ako vo vykurovaní. Plynové tepelné čerpadlá 
sú na tom rôzne, rozdiel medzi nominálnym výkonom pre vyku-
rovanie a chladenie sa pohybuje od 3 % až do 30 % rozdielu 
medzi dosahovanými výkonmi jednotlivých režimov. Pri dimen-
zovaní tepelného čerpadla sa zohľadňujú hlavne klimatické 
podmienky. Tepelné čerpadlo pracuje v obmedzenom režime 
výkonu pri nižších vonkajších teplotách. Obmedzenie výkonu 
pre elektrické čerpadlá predstavuje už teplota pod 0 °C, kedy 
začína tepelné čerpadlo spotrebovávať vlastnú energiu na od-
mrazovanie výparníka, čo výrazne znižuje dosahovaný výkon 
vyrobený a odovzdaný do budovy. 

PRAKTICKÉ VYUŽITIE A POROVNANIE PLYNOVÉHO 
TEPELNÉHO ČERPADLA AISIN TOYOTA S ELEKTRICKÝM 
TEPELNÝM ČERPADLOM V REŽIME VZDUCH/VODA
Dnešná doba prináša nový pohľad na výstavbu a rekonštrukciu objektov. Jeden zo základných faktorov pri 
výstavbe je prvotná investícia do technológií, zabezpečujúcich základné parametre budovy. V budove je potrebné 
zabezpečiť vykurovanie, chladenie, výmenu vzduchu a celkovú pohodu pre užívateľov budovy. Neposledným 
faktorom ale začínajú byť aj náklady na prevádzku zdroja tepla a chladu a optimalizáciu spotreby tepla a chladu 
pre použité technológie v budove.

GEHP a AWS
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Pri plynových tepelných čerpadlách AISIN TOYOTA je chladivo 
do výparníka predhrievané zbytkovou energiou spaľovacieho 
motora a tým pádom neobmedzuje výstupný výkon tepelné-
ho čerpadla a zariadenie dokáže vyrábať nominálny výkon až 
do vonkajšej teploty -20 °C a celoročne využíva aerotermálnu 
energiu-vzduch. Veľkou výhodou určitých typov tepelných čer-
padiel je využitie odpadového tepla z motora a výfuku na vy-
sokoteplotný ohrev. Tepelné čerpadlá z tohto výstupu dokážu 
vyrobiť energiu v hodnote výkonu motora. V praxi pri motore 
o výkone 30 HP je výstup možný až o teplote 65 °C s celkovým 
výkonom cca 30 kW. Pri inštalácií takéhoto zdroja použitím ply-
nového tepelného čerpadla AISIN TOYOTA je možnosť dosiah-
nuť sezónnu účinnosť zdroja (SPER) pri chladení až 1,7 a pri 
vykurovaní sa pri plynových tepelných čerpadlách pohybuje 
SPER až na hodnote 1,5. 

Pri porovnávaniach je potrebné uvedomiť si rozdiel nákupu jed-
notlivých energií. V tomto prípade sa ceny energií od distribuč-
ných spoločností pohybujú pri elektrickej energií na hodnote 
0,12Eur/kWh a pri plyne na hodnote 0,05 Eur/kWh. Pri využití 
odpadového tepla z plynových tepelných čerpadiel AISIN TOYOTA 
vie rozdiel úspory prevádzkových nákladov na energie činiť až 
cca 23 %. Neposledný faktor je ekológia zdroja. Pri využití obno-
viteľných zdrojov sa spravidla využíva aj konvenčný zdroj pre za-
bezpečenie tepla pri nízkych vonkajších teplotách. Pri správnej 
voľbe vykurovacieho systému – nízkoteplotného vykurovacieho 
systému a správnej akumulácií je možné využiť iba obnoviteľný 
zdroj tepla. Plynové tepelné čerpadlo AISIN TOYOTA je pre daný 
druh zdroja tepla optimálnym zariadením, nakoľko nie je jeho 
dosahovaný výkon obmedzený vonkajšou teplotou. Dané zaria-
denie dokáže voči konvenčnému zdroju, teda tepelné čerpadlo 
AISIN TOYOTA s využitím okolitého vzduchu ušetriť až 40 % emi-
sií CO2. Pri správnom dimenzovaní zdroja je možné taktiež znížiť 
podiel primárnej energie pre spotrebu budovy až o 40 %. 

Výpočtové porovnanie rozdielu použitia elektrického 
tepelného čerpadla vzduch/voda verzus plynového 
tepelného čerpadla AISIN TOYOTA vzduch/voda pre objekt so 
spotrebou 368 387 kWh pre vykurovanie a 126 000 kWh pre 
chladenie:

Celková potreba tepla: 386 387 kWh
Celková potreba chladu: 126 000 kWh

Plynové tepelné čerpadlá AISIN TOYOTA:
max. výstupná teplota = 50 °C, Hot-kit – teplo z motora 
60/55 ˚C
sezónne výkonové číslo pre vykurovanie pri požadova-
nom teplotnom spáde 45/40 ˚C SPF = 1,54, vplyv od-
mrazovacích cyklov 0 %

sezónne výkonové číslo pre chladenie pri požadovanom 
teplotnom spáde 7/12˚C a chodu Hot kitu do OPV ESER 
= 1,87
potreba tepla vyrobená kotlom 144 895 kWh
potreba tepla vyrobená plynovými tepelnými čerpadlami 
241 492 kWh

Elektrické tepelné čerpadlá:
max. výstupná teplota 62 °C
sezónne výkonové číslo pre vykurovanie pri požadova-
nom teplotnom spáde 45/40 ˚C SPF = 2,74, po započí-
taní odmrazovacích cyklov (-25 %) klesne SPF = 2,06
sezónne výkonové číslo pre chladenie pri požadovanom 
teplotnom spáde 7/12 ˚C ESER = 2,36
potreba tepla vyrobená kotlom 144 895 kWh
potreba tepla vyrobená plynovými tepelnými čerpadlami 
241 492 kWh

Výpočet prevádzkových nákladov 
1. Spotreba plynu pre bivalentnú kotolňu – plynové tepelné 
čerpadlá GHP a kondenzačný kotol KK.

Cena plynu v sadzbe M8 = 0,0533 €/kWh, fi xná sadzba 
285,39 €/mes. 
Tepelný výkon GHP25HP pri výpočtovej teplote -11 ˚C 
a spáde 45/40 ˚C = 2 x 62 kW = 124 kW
Chladiaci výkon GHP25HP pri výpočtovej teplote 35 ˚C 
a spáde 7/12 ˚C =2 x 63,5 kW = 127 kW
Náklady na ZP UK pre KK = 144 895 kWh x 0,0533 €/
kWh/0,98 = 7 880 €
Náklady na ZP UK pre GHP = 241 492 kWh x 0,0533 €/
kWh/1,54 = 8 358 €
Náklady na ZP chladenie pre GHP = 126 000 kWh x 
0,0533 €/kWh/1,87 = 3 591 €
Náklady na ZP fi xné platby M8 = 285,39 € x 12 mesia-
cov 3 424 €
Náklady na plyn spolu = 23 253 €

2. Spotreba elektrickej energie a plynu pre bivalentnú 
kotolňu – elektrické tepelné čerpadlá a kondenzačný kotol 
KK.

Cena plynu v sadzbe M7 = 0,0537 €/kWh , fi xná sadzba 
128,73 €/mes.
Počet ETČ pre výkon 124 kW pri výpočtovej teplote -
11 ˚C a spáde 45/40 ˚C 3 kusy
Počet ETČ pre výkon 124 kW s vplyvom odmrazovania 
-25 % = 4 kusy
Výpočet potrebného istenia pre fi xné platby 3 x 63 A x 
4 kusy = 756 A

GEHP a AWS

GEHPA A PLUS
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Náklady na ZP UK pre KK = 144 895 kWh x 
0,0537 €/kWh/0,98 = 7 939 €
Náklady na ZP fi xné platby M7 =128,73 € x 12 me-
siacov 1 544 €
Náklady na silovú EE UK = 241 492 kWh x 0,077 €/
kWh /2,06 =  9 026 €
Náklady na silovú EE pre chladenie = 126 000 kWh 
x 0,077 €/kWh/2,36 = 4 111 €
Náklady na distribúciu EE (241 492 kWh + 
126 000 kWh) x (0,023579 + 0,008145 + 
0,00327) = 12 860 €
Náklady na EE fi xné platby 765 A x 0,2202 €/A x 
12 mes = 2 021 €
Náklady na EE a plyn spolu = 37 501 €

Zhodnotenie
Použitie elektrických tepelných čerpadiel vzduch/voda 
v bivalencii s kondenzačným kotlom zvyšuje prevádzkové 
náklady na energie z úrovne 23 253 €/rok na 37 501 €/
rok, čo je nárast o 60 %.

Poklesom výkonu elektrických tepelných čerpadiel pri vý-
počtovej teplote -11 ˚C a vplyvom odmrazovacích cyklov 
bude potrebné pre zabezpečenie rovnakého tepelného 
výkonu pri -11 ˚C zakúpiť 4 kusy elektrických tepelných 
čerpadiel vzduch/voda namiesto dvoch kusov plynových 
tepelných čerpadiel GHP25HP. Na tieto 4 kusy sa vzťahujú 
investičné náklady a náklady na servis. Z uvedených úda-
jov vyplýva, že využitie plynových tepelných čerpadiel AISIN 
TOYOTA GHP25HP namiesto elektrických tepelných čer-
padiel by pre investora znamenalo zníženie investičných 
a prevádzkových nákladov. Zároveň ale z toho vyplýva, že 
využitie plynových tepelných čerpadiel by pri danej investí-
cií zabezpečilo kompaktnejšiu zostavu plynových tepelných 
čerpadiel, plnohodnotný zdroj tepla a chladu pre potreby 
danej budovy so všetkými výhodami popísanými v článku 
vyššie. V jednoduchosti povedané, vyššie COP neznamená 
vyššie úspory, je potrebné hodnotiť zariadenia z dlhodo-
bého investičného, prevádzkového a v neposlednom rade 
ekologického hľadiska.

Daniel Izakovič, 
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.

ZDROJ: 

Zdrojové informácie čerpané z dostupných online cenní-
kov distribučných spoločností v SR. Všetky hodnoty majú 
informatívny a nezáväzný charakter.
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Znižovanie energetickej náročnosti
Väčšinu bytových domov u nás postavili v 80-tych rokoch mi-
nulého storočia. Určite uznáte, že ich obnova je nevyhnutná. 
Našťastie, väčšia časť z nich už revitalizáciou prešla. Obnove 
tiež nahráva aj to, že budovy spotrebujú 40 percent energií. 
Energetickú náročnosť teda treba rozhodne znižovať. Nielen 
preto, aby sme šetrili naše peniaze, ale aj kvôli záväzkom, ku 
ktorým sme pristúpili v rámci Európskej únie. Od tohto roku 
je dokonca nutné stavať budovy s nulovou potrebou energie. 
Záväzok znižovať energetickú náročnosť budov je záväzkom 
celej spoločnosti. Prvá stavebná sporiteľňa k nemu pristupuje 
zodpovedne. Poskytuje úvery na obnovu bytových, ale aj rodin-
ných domov. Tento účel je pritom najčastejším účelom použitia 
prostriedkov zo stavebného sporenia. 

Obnovu potrebuje každý dom 
Ak má byť bytový dom pre vlastníkov bytov bezpečný a úsporný, 
určite potrebuje rekonštrukciu. Najmä, ak má 20 a viac rokov. 
Obnova je v prvom rade o predĺžení životnosti budovy až o 25 
rokov, ale aj o bezpečnosti bývania. Odstránia sa pri nej všetky 
poruchy obvodového plášťa a vysunutých konštrukcií, odstráni 
sa zatekanie. Rovnako sa zlepší tepelná pohoda. Obnovou sa 
tiež odstránia hygienické nedostatky stavby a výrazne zlepší 
architektonický vzhľad domu. A navyše, zhodnotí sa majetok 
vlastníkov bytov. Každá obnovená bytovka totiž naberá na hod-
note, a pri prípadnom predaji bytu má jeho vlastník lepšiu vý-
chodiskovú pozíciu. 

 V prvom rade však treba upozorniť na fakt, že obnovený byto-
vý dom šetrí jeho obyvateľom peniaze. Ak sa urobí komplexná 
revitalizácia takpovediac od hlavy až po päty, inak povedané 
od strechy až po pivničné priestory, vlastníci bytov sa môžu 
tešiť na úsporu nákladov. Zásadná obnova pritom zahŕňa re-
konštrukciu strechy, zateplenie obvodového plášťa, výmenu 
okien a dverí, rekonštrukciu elektrických rozvodov, výmenu 

výťahov a ďalšie práce. Takáto revitalizácia prináša aj zásadné 
zmeny v živote obyvateľov bytového domu. Z našich dlhoroč-
ných skúseností vyplýva, že vie priniesť úsporu až 60 percent 
pôvodných nákladov na teplo. A to už je naozaj zaujímavé čís-
lo. Pripomíname aj to, že skutočne kvalitnú obnovu urobia iba 
certifi kované fi rmy, ktoré vedia, ako na to. Preto odporúčame 
všetkým záujemcom o revitalizáciu bytových domov, aby sa 
obrátili na odborníkov jednak v technickej a projekčnej časti, 
pri výbere realizátora stavby, ale aj na fi nancovanie obnovy by-
tového domu. 

Ako obnovu zafi nancovať 
Obyvatelia bytov a domov mávajú obavy pri žiadosti o úver, 
či ho vôbec dokážu splácať. Žiadny strach. Splátka úveru sa 
rovná úspore na energiách. Niekedy úspora splátky aj o čosi 
prevýši. Vyplýva to z našich 20-ročných skúseností. Obchodní 
zástupcovia Prvej stavebnej sporiteľne za ten čas absolvovali 
stovky schôdzí vlastníkov bytov a konkrétne vysvetľovali, že fi -
nancovanie obnovy prostredníctvom stavebného sporenia sa 
oplatí. 

Príchod leta znamená aj zvýšený záujem vlastníkov o obno-
vu ich bytoviek. Prvá stavebná sporiteľňa je pripravená po-
núknuť spoločenstvám vlastníkov bytov, bytovým družstvám 
a iným správcom výhodnejšie podmienky úverov na obnovu 
bytových domov. Úrokové sadzby s 5-ročnou fi xáciou výrazne 
klesli. Poskytujeme ich vo výške 1,69 % ročne. Okrem toho 
však máme v ponuke aj výhodný 1-ročný fi x úrokovej sadzby 
vo výške 1,25 %. A v neposlednom rade sme tento rok zaviedli 
aj 3-ročnú fi xáciu, pri ktorej je úroková sadzba úverov na ob-
novu bytových domov 1,59 % ročne. Pri skutočne významných 
obnovách ponúkame klientom aj individuálne úrokové sadzby 
a to už od 0,5 % p. a. Komplexná obnova bytoviek tak pôjde 
jedna radosť. 

A ešte niečo. Pri rozhodovaní sa, ako zafi nancovať obnovu za-
váži aj fakt, že spoločenstvá vlastníkov bytov majú nárok aj na 
štátnu prémiu. Na každé štyri byty v bytovom dome pripadá 
jedna. 

Pozitívny príklad 
Nezvratným dôkazom, že obnova bytoviek sa oplatí, je aj kaž-
doročná súťaž Najlepšie obnovený bytový dom. Šancu uspieť 
v nej má každý bytový dom, ktorý zrealizoval obnovu fi nanco-
vanú aj Prvou stavebnou sporiteľňou. Víťazom za vlaňajšok je 
bytovka z Prešova, ktorá do obnovy investovala vyše 430-tisíc 
eur. V rámci rekonštrukcie zateplili a obnovili fasádu. Vyregu-
lovali vykurovaciu sústavu a zrekonštruovali balkóny a lodžie. 
Vymenili okná a obnovili domové vstupy. Dôležitou súčasťou 
komplexnej obnovy bolo tiež zateplenie a izolácia strechy. By-
tový dom v Prešove môže byť pozitívnym príkladom pre všet-
kých, ktorí sa do obnovy ešte len chcú pustiť. A na záver treba 
pripomenúť, že s Prvou stavebnou sporiteľňou to pôjde určite 
ľahšie.

INVESTOVAŤ DO OBNOVY BYTOVÝCH DOMOV 
SA OPLATÍ
Vedeli ste, že na Slovensku sa doteraz obnovilo približne 60 percent bytových domov? Zvyšná časť stále na svoj 
nový šat čaká. Áno, okolo zásadnej obnovy sa toho už popísalo veľa. Je spojená s mnohými mýtmi. Všetky je však 
možné vyvrátiť a konštatovať, že ak je bytový dom obnovený, mení sa kvalita života jeho obyvateľov. A o to by 
predsa malo ísť. 
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1. Úvod
Náklady na vykurovanie bytov predstavujú podstatnú časť fi -
nančných nákladov, ktoré sú spojené s užívaním bytov. Spot-
rebiteľom preto záleží na ich spravodlivom rozpočítavaní. 
Vyhláška [1], ktorou sa ustanovujú aj pravidlá rozpočítania 
množstva dodaného tepla na vykurovanie podľa pomerových 
rozdeľovačov tepla (PRT), dáva možnosť vlastníkom bytov, 
okrem presne stanovených postupov a podmienok rozpočíta-
vania nákladov, dohodnúť si v niektorých veciach aj iné pod-
mienky. Týka sa to napríklad rozdelenia nákladov za dodané 
teplo na vykurovanie, na základnú a spotrebnú zložku, ktorá je 
defi novaná v §7, ods. 1) vyhlášky [1]. Túto možnosť vlastníci 
bytov často využívajú, na škodu veci sa však často rozhodnú 
tak, že spravodlivosť rozpočítania vykurovacích nákladov sa na 
základe ich rozhodnutia úplne vytráca. K tejto problematike je 
publikovaných množstvo názorov odbornej verejnosti, ktoré sa 
prikláňajú k vyššiemu podielu základnej zložky. Príspevok ale 
nepojednáva o tejto problematike. Druhá možnosť, pri ktorej 
vlastníci bytov môžu rozhodnúť o spôsobe rozpočítania nákla-
dov, je uvedená v §7, ods. 6, vyhlášky [1], kedy vlastníci môžu 
rozhodnúť o tom, akým spôsobom sa zohľadní nepriaznivá po-
loha miestností bytu vo vzťahu k jeho umiestneniu v konštruk-
cii bytového domu a orientácii na svetové strany. Napriek tomu, 
že aj táto skutočnosť môže značne ovplyvniť náklady na vyku-
rovanie jednotlivých miestností, vlastníci bytov nevenujú tejto 
problematike pozornosť a postupujú v prevažnej miere v súla-
de s odporučeniami vyhlášky. 

2. Korekcie zohľadňujúce nepriaznivú polohu miestnosti 
Rozpočítanie spotrebnej zložky nákladov na vykurovanie miest-
ností v bytovom dome sa vykonáva (vo všetkých bytových do-
moch spravovaných OSBD Dolný Kubín) rozpočítaním indikova-
ných údajov na PRT, ktoré musia byť namontované na každom 
vykurovacom telese v dome. Pravidlá pre rozpočítavanie vyku-
rovacích nákladov podľa PRT sú uvedené v §7 vyhlášky [1]. 
V §7, ods. 6, vyhlášky je uvedené, že indikované údaje z PRT sa 
upravia s použitím korekcií, ktoré zohľadňujú nepriaznivú polo-
hu miestnosti bytu konečného spotrebiteľa. Korekcie z prílohy 
č. 2 vyhlášky, sú na obrázku 1.

Príklad z ročného vyúčtovania nákladov spojených s užívaním 
bytu je uvedený v tabuľke 1. V prílohe vyúčtovania je podrobný 
výpočet nákladov na kúrenie. U jednotlivých majiteľov bytov sa 

KOREKCIE NEPRIAZNIVEJ POLOHY MIESTNOSTI 
V ROZPOČÍTANÍ SPOTREBNEJ ZLOŽKY NÁKLADOV 
NA VYKUROVANIE BYTOVÝCH DOMOV
Ing. Miloš Paculík, e-mail: paculik@osbddk.sk 
Autor je odborne spôsobilá osoba na energetickú certifi káciu budov, pracuje na OSBD Dolný Kubín

Cieľom príspevku je porovnanie korekcií, ktorými sa zohľadňuje nepriaznivá poloha miestností v bytovom dome. 
Korekcie uvedené v prílohe č. 2 vyhlášky [1], porovnám s korekciami polohy, ktoré sú navrhnuté tepelnotechnickým 
výpočtom zohľadňujúcim tepelnotechnické vlastnosti obalových konštrukcií domu a potrebou tepla na vykurovanie 
jednotlivých miestností pre konkrétny bytový dom. Tepelnotechnický výpočet sa môže vykonať, na základe 
dostupných podkladov, v súlade so zákonom [2], podľa stanovených postupov pre normalizované energetické 
hodnotenie.

Obr. 1 Korekcie zohľadňujúce nepriaznivú polohu miestnosti v objekte 
rozpočítavania

Tab. 1 Časť z vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu, príloha náklady na kúrenie
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náklady v položkách „UKfi xsz“ a „UKvarsz“ značne rozlišujú, rá-
dovo od nula € až do stoviek €. 

3. Výpočet potreby tepla na vykurovanie
Účel výpočtu potreby tepla na vykurovanie a porovnanie vypo-
čítaných hodnôt s korekciami polohy podľa vyhlášky [1], je po-
hľad odborne spôsobilej osoby na objektivizáciu problematiky 
koefi cientov polohy miestnosti.

Výpočet je vykonaný podľa postupov normalizovaného energe-
tického hodnotenia. Ukončený je vypočítaním potrieb tepla na 
vykurovanie, ktoré sú použité pri návrhu korekcií nepriaznivej 
polohy miestnosti. Posudzovaný je jestvujúci bytový dom a pre 
potreby porovnania nákladov sú do tabuliek uvedené vybra-
té miestnosti, ktoré prezentujú informatívny prehľad rozdielov 
vo vypočítaných nákladoch za teplo s použitím navrhovaných 
korekcií polohy.

3.1 Opis posudzovaného objektu
Posudzovaný je samostatne stojaci 90 b. j., bytový dom, posta-
vený v typizovanej panelovej stavebnej sústave T06B/Za. Dom 
je zostavený z piatich rovnakých sekcií 6-423, so samostatný-
mi vstupmi a schodišťami, má jedno nadzemné nevykurované 
technické poschodie a 6 obytných vykurovaných poschodí. 
V každom vstupe sú na jednom poschodí umiestnené tri byty.
Rok výstavby domu je 1983. Obnova domu bola vykonaná za-
teplením obvodových konštrukcií v roku 2009. Plochá strecha 
domu a stropy pivníc neboli zateplené. 

Posudzované sú byty v najnižšom obytnom poschodí, 
v strednom  poschodí a v najvyššom poschodí pod plochou 
strechou. Schéma vybratých miestností, orientácia domu 
a označenie miestností je zobrazené na obrázku 2. Pre výpo-
čet sa použili len dva krajné vchody (sekcie), pričom sú sek-
cie zrkadlovo otočené, aby bolo možné porovnávať miestnosti 
s rovnakými plochami, rovnakými konštrukčnými prvkami a vý-
plňami otvorov. V skutočnosti sú sekcie vyskladané tak, že sú 
postupne priradzované k sebe.

Na obrázku 2 sú zvýraznené miestnosti, ktoré sú vo výpočte 
navrhovaných korekcií polohy a sú porovnávané s korekciami 
polohy podľa vyhl. [1].

3.2 Tepelnotechnický výpočet
V tejto časti článku uvádzam podrobnosti k samotnému výpoč-
tu tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií domu 
a potreby tepla na vykurovanie podľa noriem [3, 4, 5, 6]. Pri 
výpočte je použitý výpočtový program pre výpočet energetickej 
hospodárnosti budov, EC700 EDILCLIMA.

Určenie polohy a klimatických podmienok použitých 
vo výpočte:
Bytový dom sa nachádza v Dolnom Kubíne. Nadmorská výška 
je 470 m n. m., priemerná rýchlosť vetra 2,59 m/s, teplotná 
oblasť zóna 3, výpočtová vonkajšia teplota je -16 ºC. 

Orientácia domu je upravená z dôvodu lepšej možnosti porov-
nania vplyvu solárnych ziskov cez zasklené konštrukcie na po-
trebu tepla na vykurovanie. Skutočná orientácia štítových stien 
domu je severojužná, vo výpočte je upravená orientácia na vý-
chodozápadnú. 

Porovnanie hodnôt súčiniteľa prechodu tepla obalových kon-
štrukcií domu s  podmienkami stanovenými normou STN 73 
0540-2/Z1:

Súčiniteľ prechodu tepla obvodového plášťa, bol zatep-
lený ETICS s použitím polystyrénu EPS hr. 100 mm, vy-
hovuje normalizovanej hodnote UN (U = 0,312 Wm-2K-1 
čelné steny, U = 0,303 Wm-2K-1 štítové steny). 
Strešný plášť nebol zateplený, je vyhotovený ako dvoj-
plášťová plochá strecha s tepelnou izoláciou z mine-
rálnej plsti hr. 100 mm a pórobetónových panelov hr. 
240 mm, preto je súčiniteľ prechodu tepla tesne nad 
minimálnou hodnotou Umin (U = 0,307 Wm-2K-1). 
Stropná konštrukcia nad technickým poschodím ne-
bola zateplená, pri výpočte som uvažoval s pôvod-
ným obkladom stropov doskami Lignopor, súčiniteľ 
prechodu tepla vyhovuje normalizovanej hodnote UN 
(U = 0,681 Wm-2K-1). V tomto prípade je ale potrebné 
preveriť skutkový stav v jednotlivých miestnostiach, lebo 
podľa pôvodných projektových podkladov sa v pivniciach 
nachádzali vykurované priestory (sušiarne, práčovne, ...) 
a v týchto miestnostiach nebola žiadna tepelná izolácia 
stropov. V súčasnosti boli v mnohých prípadoch vykuro-
vacie telesá v týchto miestnostiach zrušené a tepelná 
izolácia stropov nebola riešená.
Pôvodné okná a balkónové dvere boli majiteľmi bytov 
vymenené za okná s plastovým rámom a izolačným 
dvojsklom, tepelnotechnické parametre okien nebo-
li dodané. Vo výpočte sú uvedené súčinitele prechodu 
tepla týchto prvkov rovné normalizovanej hodnote UW,N 
= 1,40 Wm-2K-1.

Konečný výpočet potreby tepla je urobený pre najnižšie, stred-
né a najvyššie obytné poschodie, dom je teda upravený na tri 
obytné poschodia a technické poschodie. Do posúdenia sú za-
hrnuté referenčné miestnosti označené na obrázku 2. 

Vysvetlenie k údajom, ktoré sú uvedené v tabuľke 2.

Vypočítané potreby tepla na vykurovanie pre jednotlivé referenč-
né miestnosti, sú uvedené v stĺpci 4. Výsledná potreba tepla ko-
rigovaná na jeden m2 vykurovanej plochy, hodnoty sú v stĺpci 5. 
V stĺpci 6 je percentuálne vyjadrenie z upravenej potreby tepla 
zo stĺpca 5. Miestnosť s najnižšou potrebou tepla (stredné po-
schodie, miestnosť 1a) je určená ako miestnosť s navrhovanou 
korekciou polohy {kN} = 1,00. Korekcie pre ostatné miestnosti 
sú vypočítané vo vzťahu k tejto miestnosti. Navrhované korek-
cie polohy {kN} pre jednotlivé miestnosti sú v stĺpci 7. V stĺpci 
8 je kontrolný výpočet potreby tepla, upravený navrhovanými 
korekciami {kN} pre každú miestnosť osobitne. Navrhovanými 
korekciami polohy {kN} sa dosiahol stanovený cieľ, vyrovnanie 
výpočtovej potreby tepla {QH} pre všetky vykurované miestnosti 
na rovnakú hodnotu. V stĺpcoch 9 až 11 sú uvedené a vypočíta-
né korekcie, ktoré zohľadňujú nepriaznivú polohu referenčných 
miestnosti, podľa vyhlášky [1]. V poslednom stĺpci 13, je pre-
počet vypočítaných potrieb tepla (stĺpec 5), korekciami polohy 
(stĺpec 11) vypočítaných podľa vyhlášky [1].

Obr. 2 Pôdorys poschodia
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3.3 Grafi cké vyhodnotenie vypočítaných údajov
Vypočítané údaje sú zobrazené pre lepšiu predstavu v nižšie 
uvedených stĺpcových grafoch. Grafy sú zobrazené tak, že na 
zvislej osy sú nanesené potreby tepla v kWh/m2, na vodorov-
nej osi sú čísla miestností v skupinách po jednotlivých poscho-
diach. 

Na grafe 1 je zobrazenie vypočítanej potreby tepla tepelnotech-
nickým výpočtom, po prepočítaní na 1 m2 vykurovanej plochy 
miestnosti. Najvýhodnejšie umiestnená miestnosť v strede 
domu (1a) má potrebu tepla rovnú 45,5 kW/m2. Najnevýhod-
nejšie umiestnená miestnosť pod strechou domu (10a) má 
vypočítanú potrebu tepla rovnú 116,4 kW/m2. Vypočítaný naj-
väčší rozdiel je 70,9 kW/m2, čo je viac ako 100 % z porovnania 
jednotkovej potreby tepla.

Na grafe 2 je zobrazenie vypočítaných nákladov na teplo po 
zohľadnení korekciami polohy vypočítanými podľa prílohy 2 
vyhlášky [1]. Najvýhodnejšie umiestnená miestnosť v strede 
domu (1a) má potrebu tepla rovnú 45,5 kW/m2, najnevýhod-
nejšie umiestnená miestnosť pod strechou domu (9b) má vy-
počítanú potrebu tepla rovnú 71,8 kW/m2. Vypočítaný najväčší 
rozdiel je 26,3 kW/m2, čo je niečo viac ako 50 % z porovnaní 
jednotkovej potreby tepla.

 

Na grafe 3 sú pre porovnanie zjednotené predošlé grafy 1 a 2. 
Svetlejšie stĺpce zobrazujú vypočítanú potrebu tepla tepelno-
technickým výpočtom, tmavšie stĺpce zobrazujú potrebu tepla 
prepočítanú potrebu tepla korekciami polohy podľa vyhlášky 
[1]. Z grafu sú zrejmé značné rozdiely potreby tepla na 1 m2 
vykurovanej plochy miestností ktoré sú vypočítané tepelnotech-
nickým výpočtom a ktoré sú prepočítané korekciami polohy 
podľa vyhlášky [1].

3.4  Vyhodnotenie vypočítaných údajov
Vyhodnotením potrieb tepla na vykurovanie miestností, vypočí-
taných tepelnotechnickým výpočtom a po prepočte korekciami 
polohy podľa vyhlášky [1], sú preukázané značné rozdiely vo 

Tab. 2 Tabuľka vypočítaných výsledných hodnôt potreby tepla na vykurovanie a výpočet koefi cientov polôh referenčných miestností

Ab,i
Prepočet QH 

podľa {k} 

[m2] [kWh] [kWh/m2] % k1 k2 k= 1-Σ(1- ki) % [kWh/m2]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1a 23,45 1 899 81,0 81% 0,56 45,50 1,00 0,80 0,80 80% 64,8
9a 27,13 2 500 92,1 92% 0,49 45,50 0,82 0,80 0,62 62% 57,1

10a 21,22 2 279 107,4 107% 0,42 45,50 0,82 0,80 0,62 62% 66,6
7b 21,59 1 749 81,0 81% 0,56 45,50 1,00 0,80 0,80 80% 64,8
9b 27,59 2 525 91,5 92% 0,50 45,50 0,90 0,80 0,70 70% 64,1

10b 21,66 2 314 106,8 107% 0,43 45,50 0,82 0,80 0,62 62% 66,2

1a 23,45 1 066 45,5 45% 1,00  1,00 1,00 1,00 100% 45,5
9a 27,13 1 524 56,2 56% 0,81 45,50 0,82 1,00 0,82 82% 46,1

10a 21,22 1 475 69,5 70% 0,65 45,50 0,82 1,00 0,82 82% 57,0
7b 21,59 1 010 46,8 47% 0,97 45,50 1,00 1,00 1,00 100% 46,8
9b 27,59 1 533 55,6 56% 0,82 45,50 0,90 1,00 0,90 90% 50,0

10b 21,66 1 493 68,9 69% 0,66 45,50 0,82 1,00 0,82 82% 56,5

1a 23,45 2 011 85,8 86% 0,53 45,50 1,00 0,80 0,80 80% 68,6
9a 27,13 2 709 99,9 100% 0,46 45,50 0,82 0,80 0,62 62% 61,9

10a 21,22 2 471 116,4 116% 0,39 45,50 0,82 0,80 0,62 62% 72,2
7b 21,59 1 869 86,6 87% 0,53 45,50 1,00 0,80 0,80 80% 69,3
9b 27,59 2 734 99,1 99% 0,46 45,50 0,90 0,80 0,70 70% 69,4

10b 21,66 2 508 115,8 116% 0,39 45,50 0,82 0,80 0,62 62% 71,8
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Graf 1 Porovnanie vypočítanej mernej potreby tepla tepelnotechnickým 
výpočtom
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Graf 2 Porovnanie mernej potreby tepla po prepočte korekciami polohy 
podľa vyhl. [1]
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Graf 3 Porovnanie potreby tepla tepelnotechnickým výpočtom a po pre-
počte korekciami polohy podľa vyhl. [1] 
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výsledných hodnotách. Zohľadnením polohy miestností ko-
rekciami polohy by sa mal dosiahnuť stav, keď potreba tepla 
vztiahnutá na jednotkovú plochu vykurovaných miestností by 
mala byť vo všetkých miestnostiach bytového domu rovnaká. 
Tento prípad je uvedený na grafe 4, kde po úprave korekciami 
polohy, ktoré sú navrhnuté tepelnotechnickým výpočtom (uve-
dené v stĺpci 7 tab. 2), je merná potreba tepla na vykurovanie 
vo všetkých miestnostiach rovnaká. 

Vo vyúčtovaní nákladov na vykurovanie miestností bytov sa 
upravujú korekciami polohy odčítané dieliky na PRT. V skutoč-
nosti sa majiteľom bytov na výmeroch neobjavia spotreby tepla 
na vykurovanie v kWh, ale korekcie polohy miestností, ktorými 
sa upravuje počet odčítaných dielikov (tab. 1). Tepelnotechnic-
ký výpočet slúži len ako dôveryhodný technický podklad, na 
základe ktorého sa môže vykonať návrh korekcií polohy miest-
ností {kN}. 

4. Záver
Vyhláška [1] v prílohe č. 2 uvádza šesť korekcií polohy, ktorý-
mi sú zohľadňované nepriaznivé polohy miestností. Týmito sa 
upravujú náklady spotrebnej zložky na vykurovanie miestností 
v bytových domoch nameraných indikovanými dielikmi na PRT. 
Všeobecne stanovenými korekciami polohy, aj keby ich boli 
desiatky, nie je možné zohľadniť množstvo podmienok, ktoré 
ovplyvňujú potrebu tepla jednotlivých miestností konkrétneho 
bytového domu. V tepelnotechnickom výpočte sa zohľadňu-
jú klimatické podmienky, orientácia domu na svetové strany, 
skladby a tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií 
ktoré sa podieľajú na tepelných stratách, variácie tepelných 
ziskov atď. Dva rovnaké domy na jednom sídlisku, môžu mať 
značné rozdiely potreby tepla pre jednotlivé miestnosti. 

Dovolím si preto tvrdiť, že ideálnym spôsobom, ktorým je mož-
né dosiahnuť spravodlivejšie rozpočítanie spotrebnej zložky 
indikovanými údajmi na PRT, je návrh korekcií polohy tepelno-
technickým výpočtom pre konkrétny bytový dom. 

Celkové ročné náklady, ktoré sa rozpočítavajú v spotrebnej 
zložke pre jednotlivé miestnosti v bytoch, sú rádovo niekoľko 
desiatok €, až niekoľko stovák €. Pre celý bytový dom sa kaž-
doročne rozpočítava v spotrebnej zložke rádovo tisíce €. Majiteľ 
bytu môže svojim správaním ovplyvňovať náklady spotrebnej 
zložky, nastavovaním termostatickej hlavice na vykurovacom 
telese. Nemôže však ovplyvniť polohu miestnosti a technické 
vlastnosti stavebných konštrukcií, ktoré sa podieľajú na množ-
stve spotreby tepla na vykurovanie. Je preto na zvážení spotre-
biteľa, či sa indikované dieliky na PRT budú korigovať pár ko-
rekciami polohy podľa vyhlášky [1], ktoré ale nemôžu zohľadniť 
všetky podmienky ovplyvňujúce potrebu tepla na vykurovanie 
a teda môžu vnášať značné rozdiely do rozúčtovania nákladov 
na teplo. Alebo si dajú vypracovať návrh korekcií na základe te-
pelnotechnického posúdenia, v cene rádovo niekoľko stovák €, 
ktorý sa vypracuje presne na podmienky konkrétneho bytového 
domu. Korekcie polohy navrhnuté tepelnotechnickým výpoč-
tom, po schválení majiteľmi bytov, slúžia pre ďalšie roky až do 
doby, kým nedôjde k podstatnému zásahu do tepelnotechnic-
kých vlastnosti obalových konštrukcií domu a korekcie polohy 
bude potrebné upraviť novým výpočtom. 

LITERATÚRA:

[1]  Vyhláška č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota 
TUV na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množ-
stva tepla dodaného v TUV a rozpočítavania množstva 
tepla

[2]  Zákon č. 555/2005 Z. z., o energetickej hospodárnosti 
budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[3]  STN 73 0540-2+Z1+Z2:2019, Tepelná ochrana budov
[4]  STN 73 0540-3, Tepelnotechnické vlastnosti stavebných 

konštrukcií a budov
[5]  STN EN ISO 52016-1, Energetická hospodárnosť budov
[6]  STN EN ISO 13789, Tepelnotechnické vlastnosti budov
[7]  Krajčík, M., Petráš, D., Skalíková, I., skriptá „Energetické 

hodnotenie budov“, Spektrum STU, 2019
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Graf. 4 Merná potreba tepla upravená korekciami navrhnutými tepelno-
technickým výpočtom
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Odpady sa tvoria pri každej činnosti, ktorú človek vykonáva. Vý-
nimkou nie je ani zatepľovanie stavieb, pri ktorom vzniká odpad 
aj z expandovaného polystyrénu. Je nevyhnutné zabrániť tomu, 
aby sa tento odpad dostával do spaľovní alebo na skládky. Eu-
rópska asociácia výrobcov a spracovateľov EPS (EUMEPS) sa 
preto zaviazala prispieť k ochrane životného prostredia tým, že 
do roku 2030 zaistí úplnú obehovosť tohto materiálu. Slovenské 
Združenie výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyré-
nu, ktoré je členom EUMEPS, sa pridalo k tomuto dobrovoľné-
mu záväzku a začalo už podnikať viaceré kroky pre dosiahnutie 
tohto cieľa. V roku 2025 by mohol podiel recyklácie odpadov 
z EPS na Slovensku dosiahnuť viac ako 50 %.

Odrezky z EPS zo zatepľovania budov 
V priebehu zatepľovania vzniká na stavbe odpad z expando-
vaného polystyrénu, ktorý treba po skončení prác zneškodniť. 
Je to úlohou pôvodcu tohto odpadu, čiže buď investora, alebo 
stavebnej fi rmy, ktorá stavebnú činnosť vykonáva. EPS patrí do 
skupiny výrobkov, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu. 
Ide o 100 % recyklovateľný materiál. Keďže obsahuje viac ako 
98 % vzduchu, jeho recyklácia je veľmi jednoduchá.

Po skončení výstavby rodinného či bytového domu nie je možné 
dávať odrezky do žltých kontajnerov, je potrebné ich odniesť na 
zberný dvor, resp. na zberné miesta v stavebninách, ktoré sa 
už zapojili do systému zberu odpadového EPS. Taktiež niekto-
rí výrobcovia EPS dosiek spolupracujú so stavebnými fi rmami 
a odoberajú čistý odpad EPS na ďalšie spracovanie. Z polysty-
rénového odpadu sa musia pred ďalším spracovaním odstrániť 
všetky nečistoty, ako sú betón, malta, tmel, stierka a pod. Po 
roztriedení je polystyrén podrvený a v závislosti od stupňa zne-
čistenia sa dá ďalej využívať. 

Možnosti opätovného použitia polystyrénu
Expandovaný polystyrén sa po zrecyklovaní môže pridávať k pri-
márnemu materiálu a opätovne použiť na výrobu nových tepelno-
izolačných dosiek pri zachovaní rovnakej kvality dosiek (s výnim-
kou izolácií ako sú dosky EPS-F pre kontaktné tepelnoizolačné 
systémy ETICS, kde je možné použitie recyklátu z vlastných tech-
nologických odrezkov). Taktiež nie je možné použitie recyklátu 

pri výrobe nových obalových výrobkov. Uplatnenie recyklovaného 
EPS je však omnoho širšie a závisí od stupňa jeho znečistenia. 
Môže sa použiť na výrobu polotovarov pre nábytkársky priemysel, 
na výrobu kulís či keramiky. Pridáva sa ako prímes k iným staveb-
ným materiálom, z ktorých sa následne vyrábajú ľahčené betóny, 
zásypy, pálené tehly, izolačné omietky a pod. Používa sa aj ako 
prímes do pôdy na zlepšenie jej odvodnenia a prevzdušnenia. 

Nakladanie s EPS odpadom z demolácií budov
V minulosti, od 60 rokov sa vyrábal expandovaný polystyrén 
s obsahom retardéra horenia HBCD, ktorý bol považovaný za 
látku s potenciálnymi negatívnymi vplyvmi, aby boli splnené 
národné protipožiarne predpisy (aj keď tieto potenciálne vplyvy 
neboli dokázané, uvedený retardér bol v súčasnosti nahradený 
novým, ekologickým polyFlame retardérom horenia). 

Životnosť stavieb, na ktorých sa používali tepelnoizolačné dosky 
s retardérom horenia HBCD na zateplenie, sa skončí o niekoľ-
ko rokov. Tieto polystyrénové dosky nemožno odniesť na zberný 
dvor a recyklovať ich klasickým spôsobom. Avšak aj pre tento 
typ odpadu už existuje riešenie, a to prostredníctvom fyzikálnej 
recyklácie v rámci iniciatívy PolyStyreneLoop, ktorej členom je 
aj slovenské Združenie EPS SR. Inovatívnosť tejto technológie 
spočíva v tom, že umožňuje zo starších demolačných materiálov 
získať späť polystyrén a dokonca aj bróm z pôvodného retardé-
ru horenia. PolyStyreneLoop je príkladom obehového hospodár-
stva v akcii. Uzatvára slučku využitia polystyrénu a brómu. Po-
lystyrén možno následne použiť v nových stavebných výrobkoch 
a bróm v nových moderných retardéroch horenia.

Ako možno vidieť a podľa našich dostupných informácií, možno 
expandovanému polystyrénu v rámci tepelnoizolačných mate-
riálov priradiť prvenstvo v recyklácii vzhľadom k tomu, že má 
spracovaný systém zberu a recyklácie pre všetky druhy jeho 
odpadu. 

Ďalšie užitočné informácie o expandovanom 
polystyréne získate na stránke www.epssr.sk. 

EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN POUŽÍVANÝ 
V STAVEBNÍCTVE MOŽNO EFEKTÍVNE RECYKLOVAŤ
Dlhodobým cieľom krajín Európskej únie je redukovať množstvo vzniknutého odpadu. Efektívnym spôsobom ako 
produkciu odpadov minimalizovať, je zvýšiť podiel ich recyklácie a bezpečného zneškodňovania. Recyklácia šetrí 
peniaze, energiu a znižuje dosah na životné prostredie.

Foto: Združenie EPS SR
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12. ročník súťaže bol aj tohto roku zameraný na úsporu energií 
a vyšší komfort, ktorý obnova nepochybne vlastníkom prináša. 
Zvyšuje sa nielen estetická hodnota bytového domu, ale aj kva-
lita bývania a nové technológie, ktoré spríjemňujú bývanie. Hlav-
ným organizátorom je Prvá stavebná sporiteľňa a.s., ktorá odme-
ňuje správcov bytových domov aj vlastníkov fi nančnými cenami 
1700 €, 700 € a 350 €. Do súťaže sa každoročne môžu prihlásiť 
obnovené bytové domy, ktoré obnovu alebo jej časť ukončili do 
31. 12. predchádzajúceho roku. Mimo týchto cien oceňuje bytové 
domy aj Zduženie pre podporu obnovy bytových domov cenou za 
architektonické stvárnenie a cenu verejnosti udeľuje spoločnosť 
V. O. Č. Slovakia s. r. o. Verejnosť odovzdáva svoj hlas bytovému 
domu prostredníctvom elektronického hlasovacieho systému na 
www.tzbportal.sk.

Tohoročnú cenu verejnosti získal bytový dom na ulici Prostějov-
ská 107, 109 v Prešove. Bytový dom prešiel komplexnou obno-
vou v oblastiach:

Zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
Rekonštrukcia balkónov a lodžií
Domové vstupy
Výmena a montáž okien
Zateplenie a izolácia striech

Nečudo, že naozaj krásny by-
tový dom sa podarilo zrealizo-
vať za nemalé náklady, ktoré 
činili viac než 270 000 €. Čo 
nás ale na tomto bytovom 
dome nadchlo bolo estetické 
zladenie exteriéru, farebnos-
ti fasády a jej doplnkov spolu 
s inte riérmi – krásne urobe-
nými spoločnými priestormi 
a pivnicami, kde aj tieto interiérové steny ladia so zárubňami 
a kvalitnými dverami, harmonicky farebne. Je dobré, že samotní 
vlastníci sú pyšní na svoj bytový dom a aj si ho náležite chránia. 

Poďakovanie patrí aj správcovskej spoločnosti SPRAVBYTKOM-
FORT a.s. v Prešove, ktorá nemalou mierou prispela k obnove 
tohto bytového domu. Svoj podiel na obnovenom bytovom dome 
má aj realizačná spoločnosť ČECH s.r.o. Prešov.

Odovzdávanie ceny malo pôvodne prebehnúť na výstave  Coneco, 
kvôli pandémie koronavírusu sa výstava však neuskutočnila 
a vďaka tomu sme si mohli pozrieť bytový dom osobne. Vecnú 
cenu – multifunkčnú tlačiareň – sme mohli odovzdať zástupcovi 
vlastníkov osobne. 

Veríme, že radosť z pekne obnoveného bytového domu vydrží 
vlastníkom čo najdlhšie. Z tohto bytového domu si môžu brať 
príklad aj ostatní, ktorí ešte o obnove uvažujú. Obnova prináša 
množstvo benefi tov, úspor nákladov a zlepšuje životné prostre-
die ľudí, ktorí v obnovenom bytovom dome žijú. Ako na to? Zá-
stupcovia bytového domu Prostějovská 107, 109 vám určite radi 
poradia.

Ocenenému domu ešte raz blahoželáme. 

E. Kurimský, V. O. Č. Slovakia s. r. o.

CENU VEREJNOSTI V SÚŤAŽI NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ 
DOM ZÍSKAL BYTOVÝ DOM PROSTĚJOVSKÁ 107,109 V PREŠOVE
Bytové domy na Slovensku boli stavané koncom minulého storočia a značná časť z nich sa v cykle svojej životnosti 
dostala do druhého „polčasu“. Mnohí preto uvažujú o obnove bytového domu. Ak to neurobili doteraz je načase 
obnovu zvážiť, aby nám náš bytový dom vydržal čo najdlhšie. Obnovou sa zvyšuje jeho životnosť v rozmedzí od 15 
– 25 rokov, čo nie je zanedbateľný časový úsek. Aj z tohto dôvodu Prvá stavebná sporiteľňa a. s. spolu s V. O. Č. 
Slovakia s. r. o. a Združením pre podporu obnovy bytových domov rozhodla podporiť súťažiace bytové domy 
súťažou o Najlepšie obnovený bytový dom.
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Ahoj, Peter, už si publikoval niekoľko článkov, ale predstav sa 
čitateľom čo ťa ešte nepoznajú.
Myslím, že som obyčajný, bežný autobusový typ ☺, ktorý má 
na starosti oddelenie asistenčných služieb v spoločnosti Fi-
nančné centrum a. s.

Čím sa zoberá tvoje oddelenie? 
Naše oddelenie je dôležitým článkom pre poistených klientov, 
pri škodách na majetku, zdraví alebo zo zodpovednosti. Sna-
žíme sa asistovať po vzniku škôd, navigovať v základných kro-
koch pri nahlasovaní poistných udalostí, pomáhať s doklado-
vaním škôd, upozorňovať klienta na možné riziká, pracujeme 
tiež na prevencii vzniku škôd s poisťovňami.

Teda riešite mimo iné aj poistné udalosti na bytových 
domoch? 
Riešime takmer všetky druhy škôd, od retailových produktov 
až po poistenie priemyselných rizík. S bytovými domami máme 
naozaj veľa skúseností a dobre poznáme problematiku sprá-
vy a bývania v bytovkách. Samozrejme v tomto obore musíte 
rozumieť okrem poistených podmienok aj zákonu 182/1993 
Z. z., majú totiž súvis.

Ako to vyzerá na likvidácií BD v treťom kvartáli 2020? 
Štandardne prevládajú škody spôsobené zatečením do bytov, 
či už medzi jednotlivými bytmi, spôsobené poruchami potru-
bí, alebo zatečenie zo strechy BD, alebo poškodenie skiel na 
vchodových dverách. Za zmienku však stoja škody spôsobe-
né požiarmi, od začiatku roku 2020 evidujeme až 10 požiarov 
v bytovkách, väčšina z nich bola spôsobená nedbanlivosťou 
vlastníkov. 

Aká bola teda najčastejšia škoda? Vieš uviesť aj príklad? 
Ako som uviedol vyššie, najčastejšie sú vodovodné škody, va-
rovaním však sú požiare z nedbanlivosti, spôsobené cigareta-
mi, sviečkami, zabudnutými hrncami na sporáku. 

Na čo si dať pozor aby som znížil pravdepodobnosť, že sa mi 
niečo z uvedeného stane?
Najdôležitejším je predchádzanie vzniku škôd, pokiaľ však 
škoda nastane, je dôležité eliminovať následky, až potom pri-
chádza prípadné uplatnenie nárokov z poistenia. Je samozrej-
me veľmi dôležité, aby ste mali uvedené riziká kryté poistením 
a zároveň mali správne nastavené poistné sumy. 

POISTENIE BYTOVÝCH DOMOV 
Z POHĽADU LIKVIDÁCIE V 3Q 2020
Peter Drga, manažér oddelenia asistenčných služieb v spoločnosti Finančné centrum, a. s. (EuroFin Conuslting, 
a. s.) počas svojej činnosti na danej pozícii obhliadal a likvidoval množstvo škôd, vrátane niektorých z najväčších 
požiarov na Slovensku a samozrejme škody po výbuchu v Prešove. Aj vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam bol 
tou pravou osobou na zhodnotenie tretieho kvartálu roku 2020 v poistení z pohľadu škodových udalostí.
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Sám si účastníkom obhliadok, máš v poslednom období neja-
kú zaujímavosť pre čitateľov? 
Pri našej práci prichádzame do kontaktu so škodami na ma-
jetku alebo zdraví, prípadne fi nančnými škodami. Ešte dlho 
budeme mať pred sebou momenty z výbuchu BD v Prešove, 
rozsah bol na naše pomery najväčší a je mi ľúto tých ľudí, ktorí 
tam zostali. 

Posledný prípad z českého Bohumína je však znovu varovným 
prstom, či pre obyvateľov BD, správcov, ale aj záchranné zložky 
a samozrejme poisťovne.

Povieš nám z vlastnej skúsenosti ako to je s vyplácaním plne-
nia z poisťovne, naozaj len hľadá možnosti ako sa plneniu 
vyhnúť? 
Poisťovne konajú na základe poistnej zmluvy, tá sa opiera 
o Všeobecné poistné podmienky, zmluvné dojednania a sa-
mozrejme Občiansky zákonník. Majú nad sebou kontrolný or-
gán NBS a podľa toho sa aj správajú a likvidujú škody. Pokiaľ 
dochádza ku porušeniam, môže sa stať, že poisťovne môžu 
zamietnuť, alebo krátiť poistné plnenie. Jedným z dôležitých 
porušení je aj chybné stanovenie poistnej sumy.

Maklér ale stanovil poistnú sumu v súlade s metodikou pois-
ťovne, teda je správna, nie? 
Poistnú sumu stanovuje poistník, tak to vo väčšine prípadov 
defi nujú VPP. Maklér niekedy pomáha stanoviť poistníkovi 
hodnoty podľa metodiky poisťovní, avšak ani to nie je zárukou, 
že nedôjde ku podpoisteniu. Pri väčších škodách si poisťovne 
objednávajú znalecké posudky a tie sa môžu líšiť od predchá-
dzajúcich postupov poistníka alebo makléra.

Čo odporúčaš správcom a aké stanovisko by mali zaujať k tej-
to problematike.
Našim odporúčaním je stanoviť reálnu poistnú sumu (v tomto 
prípade východiskovú hodnotu), ktorá by bola podložená zna-
leckým výpočtom, na tzv. certifi kovanú hodnotu. V takom prípa-
de by aj poisťovne akceptovali hodnoty v poistených zmluvách 
a nedochádzalo by tak ku podpoisteniu, ktoré považujeme za 
jednu z najväčších chýb pri poistení majetku.

Peter ďakujeme za rozhovor a tebe aj čitateľom prajeme pek-
ný ale najmä bezškodový zvyšok tretieho kvartálu roku 2020. 
V prípade otázok na oddelenie likvidácie, alebo z iného dôvo-
du nás neváhajte kontaktovať na info@fc.sk alebo bezplatne 
telefonicky na 0800 500 234.

www.poisteniebytovychdomov.sk
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Dlažba a ďalšie podlahové krytiny
Začneme pekne od podlahy. Ak balkón zariaďujete od piky, mali by 
ste v prvom rade dbať na vhodnú podlahovú krytinu. „Na balkón 
odporúčam položiť mrazuvzdornú dlažbu podľa normy EN mimo-
riadne vysokej kvality. Ako alternatívu k dlažbe môžete, samoz-
rejme, zvoliť aj drevené dosky, drevené dlaždice, umelý trávnik či 
vonkajšie koberce, dekoračný štrk alebo kombináciu rôznych pod-
lahových krytín. Do podlahy z dreva môžete navyše úplne ľahko 
zabudovať svetlá,“ radí Richard Klička, odborník na stavebné pro-
jekty z Hornbachu.

Ochrana proti slnku
So správnou ochranou proti slnku na balkóne prečkáte aj tie naj-
väčšie horúčavy. „Jednou z možností je kúpa slnečníka – rýchlo 
a pohodlne sa montuje a jednoducho ho môžete premiestniť, kam-
koľvek sa vám zapáči. Ďalším variantom je slnečná plachta, ktorá 
sa upevňuje na stenu a balkónové zábradlie. Výhodou plachty je, 
že sa dobre čistí a uskladňuje. Do tretice môžete zvoliť markízu, 
ktorá sa napevno pripevňuje na stenu. V každom prípade máte na 
výber z veľkého množstva veľkostí, tvarov, dizajnov a farieb,“ od-
porúča David Benda, odborník z Hornbachu, ktorý sa špecializuje 
na vonkajšie zariadenia. 

Pohľadová ochrana
Pohľadové poťahy sú skvelým, rýchlym a lacným variantom pre 
zachovanie súkromia. Balkón ochránite pred pohľadmi zvedavcov 
a môžete si v príjemnom tieni dlhé hodiny užívať čas len pre seba.

Balkónové rastliny
Vďaka rastlinám sa váš balkón zazelená, rozkvitne všetkými far-
bami a zavonia vám až do spálne. Pri výbere vhodných kvetín 

a druhov zeleniny by ste mali zohľadniť predovšetkým veľkosť 
vášho balkóna a dĺžku slnečného svitu. „Na pestovanie sú ideálne 
južne orientované balkóny, kam svieti najviac slnka. Záhradku si 
tu môžete pestovať vo vertikálnych záhonoch vyrobených z paliet 
či debničiek Buildify alebo v závesných samozavlažovacích kveti-
náčoch umiestnených priamo na zábradlí,“ opisuje David Benda 
z Hornbachu.

Nábytok a dekorácie 
Balkónový nábytok je k dispozícii v mnohých variantoch. Cenovo 
najvýhodnejším materiálom je spravidla plast, jeho nevýhodou je 
však nižšia kvalita. Oplatí sa investovať do nábytku z moderných 
plastových kombinácií a umelohmotného pletiva. Tento nábytok je 
totiž extrémne odolný proti vplyvom počasia. Medzi také sa zara-
ďuje záhradný nábytok z polyratanu. K tradičným materiálom patrí 
aj drevo a kov, najmä železo, oceľ a hliník. „Klasikou je skladací 
balkónový nábytok inšpirovaný ľahkými bistro stoličkami. Trendom 
balkónového nábytku je jeho stále výraznejší bytový vzhľad - teda 
nábytok, ktorý je vhodný aj do bytu. Nábytok, ktorý môže stáť von-
ku počas celého roka, je nábytok z teakového dreva. Samozrejme 
je nutné sa o tento materiál dobre starať,” uvádza Tadeáš Tenkl, 
odborník na trendy v bývaní z projektových marketov Hornbach.

Osvetlenie
Plánujete na balkóne tráviť teplé letné večery? Pre dotvorenie 
dokonalej atmosféry nezabudnite na osvetlenie. „Riešením môže 
byť svetelná reťaz, ktorú ľahko omotáte okolo zábradlia balkóna. 
Okrem zdroja príjemného teplého svetla sa stane aj originálnou 
dekoráciou,“ opisuje Zlatko Slebodník, špecialista na osvetlenie 
z Hornbachu.

Letné grilovanie
Ani na balkóne sa nemusíte vzdať letných grilovačiek. Stačí siah-
nuť po elektrickom grile, ktorý neznečisťuje okolie dymom a neob-
ťažuje tak vašich susedov. Uvítajú ho i návštevy – ľahko na ňom 
pripravíte rýchle a originálne pohostenie. „Jednou z výhod elektric-
kého grilu je, že má krátky čas zahriatia a ľahko sa udržiava. Gril 
možno navyše používať naozaj kdekoľvek,“ uzatvára David Benda 
z Hornbachu.

Zdroj: www.hornbach.sk.

5 TIPOV, AKO SI ZVELEBIŤ BALKÓN
Nemáte záhradu, ale napriek tomu by ste si radi vytvorili vlastnú vonkajšiu oázu, kam by ste sa počas teplých 
letných večerov uchýlili po celom dni k príjemnému odpočinku? Alebo naopak túžite po mieste, kde sa budete 
môcť každý deň aspoň chvíľu vyhrievať na slniečku? Či tak, alebo onak, stačí vám k tomu balkón. Je potrebné ho 
len vhodne zariadiť. Odborníci z Hornbachu vám poradia, čo všetko k tomu budete potrebovať.
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Získajte kvalifi káciu absolvovaním akreditovaného kurzu

Správa bytového fondu
Doplňte si odbornú spôsobilosť v súlade s novým

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

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

  právo a legislatívaprávo a legislatíva
  administratívne   administratívne 

zabezpečenie správyzabezpečenie správy
  odborné a technické   odborné a technické 

zabezpečenie správyzabezpečenie správy
  fi nančný manažment   fi nančný manažment 

a hospodáreniea hospodárenie

Ďalšie informácie 
tel.: 0905 541 119, 0917 240 207

e-mail: voc@voc.sk
www.voc.sk  ··  www.tzbportal.sk

Kurz je možné 
absolvovat  

prostredníctvom príspevku z programu REPAS+ z Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny

Najbližší 
kurz  
začína 

7. 9. 2020



V prípade, že sa rozhodnete inzerovať v našom časopise, môžete tak urobiť v nasledovných formátoch:

Cenník inzercie vám zašle redakcia na vyžiadanie. Mimo vami objednanej plošnej inzercie dohodou radi uverejníme aj Vaše odborné 
články. Fakturácia na základe vašej objednávky po vyjdení každého čísla so 14-dennou lehotou splatnosti. Storno poplatky: 15 % 
pred uzávierkou, 50 % po uzávierke. Storno je možné len písomne! Grafi cké stvárnenie (podklady) doručí fi rma najneskôr 2 týždne 
pred uzávierkou čísla na každé číslo: elektronickou formou – dodá na CD alebo podklady pošle e-mailom na adresu: grafi k@voc.sk 
texty: WORD, obrazová dokumentácia: formát: *.pdf, *.jpg, rozlíšenie minimálne 300 dpi, farebnosť: CMYK.
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Objednávka predplatného na rok 2020
Záväzne si objednávame (označte):

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

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

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

Kontaktné údaje

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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. 

Rozhodujúcou je významná úspora na plat-

bách 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 požiča-

ných na obnovu aj bez zvýšenia preddavkov 

do fondu prevádzky, údržby a opráv bytové-

ho domu. Teraz ste určite spozorneli. A opäť 

hovoríme áno. Bez úveru to väčšinou nejde. 

Preto je dobré nájsť banku, ktorá v tom má 

prax, pozitívne referencie a skvelú aktuálnu 

ponuku. Prvý úver na obnovu bytových do-

mov na Slovensku pred 20 rokmi poskytla 

Prvá stavebná sporiteľňa. Významným 

hráčom medzi bankami fi nancujúcimi túto 

činnosť zostala dodnes. 

Buďte zvedaví
Viac informácií vám ochotne poskytnú 

obchodní zástupcovia PSS. Prídu za vami 

hoci aj na schôdzu vlastníkov bytov vo 

vašom bytovom dome. Ich zoznam nájde-

te na www.pss.sk alebo zatelefonujte na 
číslo 02/58 55 58 55.

predĺženie 
životnosti 
budovy

zníženie 
nákladov 

na energie

zútulnenie 
spoločných
priestorov

odstránenie 
hygienických 
nedostatkov

zlepšenie 
vzhľadu 
domu

zvýšenie 
bezpečnosti 

bývania

eliminácia 
zatekania 
do domu

zvýšenie 
trhovej ceny 

bytov

Skvelé bývanie vďaka obnove

zníženie 
emisií CO2

DÔVODOV 
NA OBNOVU 

BYTOVÉHO 
DOMU
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Naše úvery na obnovu bytových domov 
sú teraz ešte výhodnejšie:

ÚROKOVÁ SADZBA 
UŽ OD 0,5 % p. a. 

•  jednoduché a rýchle vybavenie
• individuálny prístup
•  nízke splátky vďaka až 30-ročnej splatnosti

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. 

na refi nancovanie 
starého úveru



Engineering progress
Enhancing lives

Hľadáte 
sprievodcu pre 
výmenu bytových 
rozvodov?

Na www.stupacky.sk 
ste na správnej adrese


