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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 správ-
cov na Slovensku. V prípade záujmu Vám poskytneme referencie. Poteší nás 
Váš záujem o preverenie si našich služieb prípravou ponuky alebo vyriešením 
škodovej udalosti.

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

Ako  nančný agent, ktorý ma ambíciu skvalitňovať poistenie bytových domov 
na Slovensku, považujeme za svoju povinnosť prinášať správcom a predsedom 
SVB informácie o aktuálnych novinkách na trhu poistenia bytových domov. 

Prelom rokov je najčastejším obdobím aktualizácie starších poistných zmlúv. 
V rubrike Novinky v poistení, prinášame pohľad lídra trhu Allianz – Slovenská 
poisťovňa, a.s. na optimálnu poistnú ochranu vlastníkov bytov.

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



Recenzovaný odborný časopis poskytuje najnovšie informácie o legislatívnych, 
fi nančných riešeniach a technologických postupoch pri obnove bytových domov 
a NP. Je určený správcovským spoločnostiam, profesionálnym správcom, stavebným 
bytovým družstvám, bytovému hospodárstvu a spoločenstvám vlastníkov bytov. 

Predplatte si Casopisˇˇ
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Distribúcia
Správca bytových domov 1/2022 21. marca 2022
Správca bytových domov 2/2022 9. mája 2022
Správca bytových domov 3/2022 5. septembra 2022
Správca bytových domov 4/2022 28. novembra 2022

Po úhrade šeku obdržíte daňový doklad.

Šek 

nájdete 

vo vnútri 

Casopisu. 

tel.: 055/678 28 08  •  e-mail: voc@voc.sk
https://voc.sk/spravca-bytovych-domov/objednavka-casopisu-sbd/
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Hotel Galeria THERMAL Bešeňová

v spolupráci

so Stavebnou fakultou 
TU Košice

so Stavebnou fakultou 
ČVUT Praha

s FAST VŠB 
TU Ostrava

Mediálni partneri:

Vás pozývajú na 11. ročník 
medzinárodnej konferencie
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Úvod
Tohtoročná 10. medzinárodná konferencia Správa budov 2021 
sa konala v dňoch 9. – 10. septembra 2021 v priestoroch hote-
la Galeria Thermal Bešeňová**** a hotela Bešeňová***. Z dô-
vodu opatrení s vírusom Covid-19 sme museli preložiť konferen-
ciu z apríla na september. Mali sme obavy, či sa akcia vôbec 
uskutoční. Našťastie všetko dopadlo dobre a miesto konania 
bolo v okrese, ktorý bol podľa aktuálneho Covid automatu v ze-
lenej farbe, čo znamenalo uvoľnenejšie opatrenia. Samozrejme, 
že sme mali rúška a dodržiavali hygienické opatrenia. Ale aj na-
priek opatreniam, na základe hodnotenia účastníkov môžeme 
konštatovať, že Združeniu správcov a užívateľov nehnuteľností 
sa podarilo zorganizovať, ako vždy, konferenciu k spokojnosti 
všetkých zúčastnených.

Organizácia
Konferencia Správa budov 2021 si udržiava dobré meno me-
dzi konferenciami obdobného typu, u niektorých je hodnotená 
ako konferencia s najvyššou odbornou úrovňou. Odbornými ga-
rantmi konferencie boli zástupcovia SvF TU v Košiciach, VŠB-TU 
Ostrava a ČVUT Praha. Za odbornú verejnosť to bola Technická 
inšpekcia, Slovenská obchodná inšpekcia, ARTAV Slovensko 
a zástupca ŠFRB, všetkým patrí za účasť vďaka. O propagáciu 
a mediálnu podporu sa starala V.O.Č. Slovakia s.r.o. a TZB por-

tál. Generálnym partnerom tohtoročnej konferencie bola spo-
ločnosť LUKYSTAV s.r.o. 

Naše poďakovanie patrí taktiež všetkým aktívnym aj pasívnym 
partnerom konferencie, menovite:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Alumistr SE
BRAMAC-strešné systémy, spol. s r.o.
Caparol Slovakia s.r.o.
COMAP Praha, s.r.o.
Dražobník s.r.o.
Enbra Slovakia s.r.o.
Energo-AQUA s.r.o.
FlexaFIN s.r.o.
HousePro SK, s.r.o.
ista Slovakia, s.r.o.
Master Builders Solutions Slovakia s.r.o.
Ostendorf – OSMA s.r.o.
OTIS Výťahy, s.r.o.
PMGSTAV SK, s.r.o.
PREMIUM Insurance Company Limited
Rehau s.r.o.
RYS IT, s.r.o.
SanaTOP s.r.o.
Slovenská sporiteľňa a.s.
TT VÝŤAHY s.r.o.
UPONOR, s.r.o.
V. I. Trade s.r.o.
Výtahy Pardubice a.s.

Za podporu a pozdvihnutie odbornej úrovne konferencie sa 
chceme poďakovať všetkým partnerom a prítomným fi rmám.

Cieľové skupiny
Konferencie Správa budov 2021 sa zúčastnilo 254 účastníkov. 
Z uvedeného počtu sme zaregistrovali 156 účastníkov správcov-
ských spoločností. Na konferenciu prijali pozvanie zástupcovia 

V srdci Liptova v hoteli Galeria Thermal v Bešeňovej sa aj napriek pandémii 
zišli správcovia, aby sa dozvedeli legislatívne, technické a iné odborné novinky 
od partnerov konferencie či zo štátnych úradov, ktorých sa týka oblasť výkonu 
správy. 

SPRÁVA BUDOV 2021
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profesionálnych správcovských spoločností správcov spravujú-
cich bytové domy ako fyzické osoby, zástupcovia spoločenstiev 
vlastníkov bytov, pracovníci stavebných a správcovských byto-
vých družstiev, zástupcovia bytových hospodárstiev, vlastníci 
bytov a nebytových priestorov, pracovníci štátnej správy, s agen-
dou správy budov a pod. 

Podľa typov boli prítomní správcovia nasledovne:

Rozdelenie účastníkov podľa typu Počet

Profesionálni správcovia (živnostníci, s.r.o., a.s.) 84

Stavebné, bytové a správcovské družstvá 46

Spoločenstvá vlastníkov bytov 9

Mestské bytové podniky, bytové hospodárstva a pod. 10

Iné (združenia, zástupcovia mestských úradov, NO...) 7

Spolu 156

Okrem predstaviteľov a pracovníkov správcovských spoločností 
sa na konferencii zúčastnili aj zástupcovia ŠFRB, Slovenskej ob-
chodnej inšpekcie ako aj Technickej inšpekcie SR.

Naše pozvanie prijali taktiež zástupcovia fi riem ako partneri 
konferencie, ktorí svojimi produktmi, či službami vstupujú do 
bytových domov, venujú sa obnove domov, obnove technických 
častí a zariadení. Pri konferenčnej miestnosti sa nachádzali 
stolíky partnerov konferencie. Pracovníci fi riem predstavovali 
svoje  produkty a služby, ktoré poskytuje ich fi rma. Účastníci 
mali možnosť konzultovať témy, ktoré ich zaujali v prednáškach 
prezentujúcich sa fi riem. Každý z partnerov sa snažil predstaviť 
novinky zo svojho odboru. 

Obsahová náplň konferencie
Program konferencie bol rozdelený do sekcií: 

Financovanie bytových domov
Údržba obnovených bytových domov
Legislatíva technických zariadení bytových domov
Skúsenosti zo správy bytových domov
Starostlivosť o obvodový plášť budov

Sekcie boli vytvorené kombináciou prednášok z radov akade-
mických pracovníkov, pracovníkov štátnej správy ako ŠFRB, SOI 
a Technickej inšpekcie, či odborníkov z praxe a fi remné prezen-
tácie. 

V prvý deň konferencie boli účastníkom prezentované aktuál-
ne podmienky fi nancovania obnovy bytových domov Prvou sta-
vebnou sporiteľňou, a.s. a následne túto tému prezentovala aj 
SLSP, a.s. Po prednáške o možnosti získania podpory zo ŠFRB 

sa prítomní dozvedeli o výhodách partnerstva ZSaUN s poisťov-
ňou PREMIUM a maklérom FlexaFIN. Veľmi závažnou témou pre 
správcov bola informácia o náraste počtu dlžníkov v BD a mož-
ností riešenia, ktorú prezentovala fi rma Dražobník s.r.o.

Ďalšia sekcia bola venovaná obnove bytových domov. Zau-
jala prednáška p. Madáča z LUKYSTAVU s.r.o. o tom, prečo je 
potrebné venovať pozornosť BD po komplexnej obnove. Nové 
certifi kované zatepľovacie systémy PCI predstavil Ing. Horváth 
a Mgr. Kováč vo svojej prednáške opísal 10 rokov skúseností 
s údržbou fasád. O povinnostiach prevádzkovateľov výťahov 
hovoril pracovník Technickej inšpekcie a zaujímavú prednášku 
mal Ing. Puškáš z OTIS Výťahy, s.r.o. Zaujali aj prednášky o me-
raní tepla fi riem ista Slovakia s.r.o. a ENBRA Slovakia s.r.o. Ako 
ďalšie spomenieme prednášky o tlakových zariadeniach a od-
berných plynových zariadeniach v budovách z dielne Technickej 
inšpekcie a.s. 

Po prednáške zástupcov Slovenskej obchodnej inšpekcie Ing. 
Tomka o extrémnych nedoplatkoch za vyúčtovanie tepla pred-
stavil Ing. Csáji navrhované zmeny v legislatíve vo vyhláške 
240/2016. Vedúci odboru metodiky energetickej inšpekcie Ing. 
Dubovský hovoril o ochote vedenia SOI a Ministerstva hospo-
dárstva SR vyriešiť tento problém. Ich návrh vychádzal z legisla-
tívy Českej republiky takzvané „orezávatko“. So svojou prednáš-
kou vystúpil aj zástupca Asociácie rozpočítavania tepla a vody 
Ing. Slobodník, ktorý predstavil návrh zákona z dielne ARTAV 
Slovensko. Po týchto prednáškach sa rozprúdila v konferenčnej 
sále živá diskusia. Účastníkom nevadilo ani prekročenie času 
na prezentácie.

Z diskusie vyplynul záver: spoločným úsilím spolu s ARTAV 
a vedením SOI zapojiť aj ZSaUN do boja, aby sa v čo najkrat-
šom čase pripravila nová vyhláška o rozpočítavaní nákladov 
za teplo a teplú vodu.

Druhý deň konferencie sa venoval technickým veciam z oblas-
ti zdravotechniky, o bezpečnej sanácii TZB v čase pandémie 
hovoril Ing. Tomáň z Rehau s.r.o. Aké sú riešenia pre zníženie 
spotreby energie a odstránenie problémov s hlukom vo vykuro-
vacích sústavách hovorila Mgr. Bažíková z COMAP Praha s.r.o. 
Zaujali aj prednášky o tichej kanalizácii z Ostendorf-OSMA v po-
daní p. Garaia. Výhody hliníkových zábradlí predstavila fi rma 
 ALUMISTR.

Po prestávke na kávu s malým občerstvením zástupca fi rmy 
HousePro SK, s.r.o. hovoril o umývaní a náteroch fasád. O čis-
tej fasáde so zárukou 12 rokov zase zástupca fi rmy Caparol 
Slovakia s.r.o. Rekonštrukciám plochých striech sa venoval 

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 4/2021
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prednášajúci z fi rmy BRAMAC-strešné systémy, spol. s r.o. Pred-
náška zástupcu fi rmy PMGSTAV SK s.r.o. bola iste poučná pre 
správcov, ktorí riešia obnovu bytových domov, ktoré spravujú. 
Ako zabezpečiť bezpečné bývanie, moderné uzamykanie BD či 
kontajnerových stojísk hovoril vo svojej prednáške pán Grečko 
z fi rmy RYS IT, s.r.o.

Musíme konštatovať a poďakovať sa prednášajúcim, že všetky, 
ako akademické, tak aj fi remné prednášky, boli vysoko odborne 
zamerané. 

Ako vždy na záver konferencie o aktuálnych riešeniach problé-
mov pri správe bytových domov hovorila JUDr. Adamová Tomko-
vá, ktorá je aj členkou ZSaUN. V prednáške odzneli aj odpovede 
na otázky, ktoré zaslali účastníci spolu s prihláškou. Niektorí 
účastníci navrhovali, aby táto prednášky bola v prvý deň konfe-
rencie. Je na záver konferencie a to z dôvodu, aby účastníci vy-
držali do konca konferencie a po prednáške na záver môže byť 
dlhšia diskusia s možnosťou pýtania sa otázok, a tým získania 
fundovaných odpovedí. 

Hostia konferencie
Konferencie sa tento rok nezúčastnili pracovníci MDaV SR, 
a taktiež ani pracovníci MF SR, napriek tomu, že boli pozvaní. 
Ako hostí zo zahraničia sa konferencie zúčastnili doc. Ing. Pavel 
Svoboda,CSc. z ČVUT Praha a doc.Ing.et.Ing. František Kuda, 
CSc. z VŠB-TU Ostrava. Hostia vystúpili s prednáškou, za čo im 
patrí naša vďaka.

Interaktívna konferencia
Ako vždy, aj tohto roku mal každý účastník možnosť zaslať spolu 
s prihláškou otázky, na ktoré chcel dostať odpoveď alebo tému, 
o ktorej by sa diskutovalo. Na združenie došlo pomerne málo 
otázok, všetky sa týkali zákona 182/1993 Z. z. Všetky odpove-

de na otázky smerované na oblasť práva, budú priebežne uve-
rejnené v časopise Správca bytových domov.
Konferencia je určená pre správcov bytových domov a títo si po-
čas prestávok či po večernom programe vymieňali svoje skúse-
nosti. Ako každý rok večer sa konala tombola. Vstupenkou do 
tomboly bolo vyplnenie dotazníka účastníka konferencie. Ceny 
do tomboly venovali zúčastnené fi rmy, za čo sa im chceme po-
ďakovať.

Všetky dotazníky boli prečítané a vyhodnotené. Bolo odovzda-
ných 89 dotazníkov. 

Vyhodnotenie dotazníka
Účastníci podľa typu 

Na konferencii som sa zúčastnil

V ďalšej časti sa venujeme odpovediam na otázky:

Na konferencii sa mi najviac páčilo: najčastejšia odpoveď 
bola VŠETKO
Ďalšie odpovede:

Organizácia, dobrá atmosféra, miesto konania, výborná 
partia organizátorov
Program konferencie, dobrý výber tém
Rôznorodosť prezentácií, prednášky na profesionálnej 
úrovni
Pokojný priebeh konferencie, príjemná uvoľnená atmos-
féra
Diskusia SOI a ARTAV o rozpočítavaní tepla
Prednáška právničky
Spokojnosť s dostatkom a kvalitou stravy

Na konferencii sa mi najviac nepáčilo: rúška a obmedzenia 
Ďalšie odpovede: 

Viac prednášok z praxe správy
Výklad zákona 182/1993 o vlastníctve bytov a NP
Nedodržiavanie časov prednášky prednášajúcimi
Chýbal čas na relax a saunovanie
Neskorá možnosť sa ubytovať, izby neboli pripravené 

Témy a návrhy pre zlepšenie konferencie v roku 2022
Viac priestoru pre právne poradenstvo, keby mohla byť 
právnička v 1. deň konferencie a viac priestoru na dis-
kusiu k právu
Venovať sa dotáciám
Legislatíva SR

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 4/2021
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Venovať sa novostavbám
Venovať sa problémom v polyfunkčných domoch
Pozvať zástupcov z Ministerstva fi nancií SR
Väčší priestor pre problematiku správy, príklady z praxe

Iné pripomienky  
Viac vysvetlení z legislatívy zákona 182/1993 Z. z.

Konferenciu účastníci vyhodnotili na výbornú a chcú poďakovať 
organizátorom.

Záver
Z dôvodu obmedzení na konferencii nevystúpili všetci pozvaní 
ako aj zástupcovia niektorých fi riem sa nemohli zúčastniť. Verí-
me, že na budúci rok začiatkom apríla sa nám podarí stretnúť 
sa vo väčšom počte ako to bolo v roku 2019, kedy bolo najviac 
účastníkov zo všetkých desiatich ročníkov. Miesto konferencie 
hotel Galeria Thermal v Bešeňovej sa stalo už štvrtý krát mies-
tom stretnutia správcov všetkých typov s fi rmami, ktoré so svoji-
mi produktmi, či službami vstupujú do bytových domov. Niektorí 
účastníci po preštudovaní programu skonštatovali, že je taký 
zaujímavý, že relax a wellnes budú môcť využiť až vo večerných 
hodinách. 

Účastníci aj napriek obmedzenia veľa diskutovali, tešili sa, že po 
roku majú možnosť sa zase stretnúť aj v týchto ťažkých časoch, 
bez toho aby ohrozili svoje zdravie. 

Jubilejný 10. ročník konferencie Správa budov 2021 sa niesol 
v atmosfére pokoja a získavania informácií a vzájomnej spolu-
patričnosti.

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností je tu aj pre 
vás. Každého, kto by chcel pomôcť svojou radou, odborným 
príspevkom či návrhom na zmeny v legislatíve či zmenám 
vo fungovaní Združenia, sme otvorení. Prihlášku nájdete na 
www.zsaun.sk 

Záverom chceme poďakovať všetkým za účasť a podporu.

Spracovala: 
Ing. Tatiana Cirbusová, 

výkonný predseda ZSaUN

Nový rad P7 reprezentujú kamery M73 a S74, ktoré ponúkajú 
kombináciu až štyroch funkčných prvkov. Či už je to klasická 
videokamera, audio výstup, termokamera, senzor na snímanie 
pohybu alebo infračervený prísvit. Kamery fungujú ako sa mos-
tatné zariadenia, ktoré pre svoju prevádzku nevyžadujú napo-
jenie na ďalší centrálny počítač ani software. Celé spracovanie 
a analýza sledovaného priestoru prebieha vo vnútri kamier s vy-
užitím technológie umelej inteligencie a strojového učenia. 

Vyhodnocovanie obrazu pomocou umelej inteligencie umožňu-
je vyššiu automatizáciu a zefektívnenenie vybraných fi remných 
procesov. Systém napríklad dokáže sám vypnúť výrobný stroj vo 
chvíli, kedy sa začne iba ľahko prehrievať. Analýzou štatistík po-
tom dokáže predikovať údržbu strojov, objednávať servis a za-
medziť nežiaducim dlhodobým odstávkam. V prípade detekcie 
možného vzniku požiaru riešenie dokáže spustiť alarm, predať 
informáciu bezpečnostnej službe, rozoslať varovnú SMS alebo 
poslať aktuálny videozáznam na vybraný server. 

www.konicaminolta.sk

Nový rad inteligentných kamier Mobotix dokáže s pomocou termovízie a umelej inteligencie upozorniť na 
nebezpečenstvo vzniku požiaru ešte pred samotným vznietením. Rovnako dokážu odhaliť nežiaduce zahrievanie 
strojov a predísť tak ich poškodeniu alebo zvýšiť ochranu objektov i za zlého počasia. Vhodné sú pre priemyselné 
podniky, sklady, ale aj napríklad pre serverovne alebo elektrické rozvodne.

UMELÁ INTELIGENCIA KONICA MINOLTA 
DOKÁŽE PREDPOVEDAŤ BUDÚCNOSŤ
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Minuloročné odpočty so vstupom do bytu boli veľkou výzvou 
nielen pre vlastníkov bytov, ale aj pre správcov budov a posky-
tovateľov služieb merania a rozpočítavania nákladov na ener-
gie. So zhoršujúcou sa pandemickou situáciou sa dá tušiť, že 
tohtoročné odpočty iné nebudú. Spoločnosť ista, ktorá dodáva 
meracie prístroje a rozpočítava náklady na teplo a vodu pre 
vyše 200 000 domácností, odhaduje, že až 15 – 20 % bytových 
domov meria spotrebu tepla prístrojmi, ktoré sú technologicky 
zastarané a vyžadujú vstup odpočtovej služby do bytu. 

Merače je rozumnejšie vymeniť, i keď fungujú
Presvedčiť vlastníkov bytových domov na modernizáciu merania 
nie je jednoduché. Zastarané pomerové rozdeľovače tepla sú 
pritom menej presné, vyžadujú vstup odpočtovej služby do bytov 
a náklady na odpočet sú vyššie. Spoľahnúť sa nedá ani na elek-
tronické prístroje, ktoré už roky presluhujú svoju desaťročnú ži-
votnosť a môžu kedykoľvek vypovedať svoju funkčnosť. Náklady 
na vykurovanie tak nebude možné rozdeliť na základe skutočnej 
spotreby a práve chýbajúci odpočet je aj najčastejším dôvodom 
navyšovania spotrebnej zložky vo vyúčtovaní a neoprávnených 
reklamácií zo strany vlastníkov bytov. Dodávatelia služieb roz-
počítania nákladov na teplo preto odporúčajú dodržiavať výrob-
com uvádzanú životnosť a pomerové rozdeľovače tepla vymeniť 
i napriek tomu, že sú funkčné.

Slováci volia diaľkové odpočty zbernicami dát
V súčasnosti sa jednoznačne potvrdila výhodnosť automatizo-
vaných diaľkových odpočtov prostredníctvom zberníc dát, ktoré 
údaje z meracích prístrojov odčítajú priebežne a úplne automa-
ticky. Vlastníci sa už nemusia prispôsobovať termínom odpočtov 
a sprístupňovať svoje byty cudzím osobám. Naviac majú mož-
nosť využívať ďalšie služby, ktoré im pomáhajú lepšie hospodá-
riť s energiami. Zbernice dokážu denné údaje o spotrebe nielen 
diaľkovo odčítať, ale aj zobrazovať online – prostredníctvom in-
ternetu. Digitalizácia merania a rozpočítania nákladov na ener-
gie významne zjednodušuje aj následné spracovanie údajov 
o spotrebe. Elektronický prepis dát garantuje včasné a presné 
vyúčtovanie bez chýb spôsobených ľudským faktorom. 

„Diaľkový odpočet využíva až 90 % našich zákazníkov. 65 % 
z nich postupne prešlo na diaľkový odpočet zbernicami dát, 

ktorými na Slovensku odčítame viac ako 400 000 meracích 
prístrojov. Oproti diaľkovým odpočtom pochôdzkou (tzv. Walk 
by) je odpočet spoľahlivejší a lacnejší, pretože nie je potreb-
ný výjazd technika k bytovému domu. Veľkým benefi tom 
pre vlastníkov a správcov budov je aj prístup k informáciám 
o spotrebe častejšie ako raz ročne,“ hovorí Peter Jančula zo 
spoločnosti ista. 

O tom, že diaľkové meranie pomáha šetriť energiu, čas aj nákla-
dy sa presvedčili už milióny užívateľov a správcov budov po ce-
lom svete. Ukazuje sa, že aj slovenské domácnosti chcú bývať 
kvalitnejšie a správcovia spravovať budovy efektívnejšie.

Vaše výhody
Meranie a vyúčtovanie spotreby energií je plne digitali-
zované, komfortné a presné.
K dispozícii sú denné informácie o spotrebe.
Dáta sú pravidelne aktualizované a archivované na jed-
nom mieste, kedykoľvek k dispozícii.
Všetky pripojené prístroje a zariadenia sú priebežne mo-
nitorované. 
Systém spĺňa požiadavky európskej smernice EED, kto-
rá vyžaduje diaľkový odpočet raz mesačne.
Dáta sú archivované a chránené v súlade s GDPR.
Online prístup k denným spotrebám poskytuje cenné ar-
gumenty pri nezrovnalostiach vo vyúčtovaní.
Správca má prehľad hospodárení s energiami v objek-
toch. 

Viac o produktoch a službách spoločnosti ista sa dozviete na 
www.ista.sk.

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

BYTOVÉ DOMY SO ZASTARANÝMI MERAČMI 
MÔŽU MAŤ PROBLÉM S ODPOČTAMI TEPLA
Koncoročné odpočty tepla a vody sa blížia a domácnosti, ktoré ešte neprešli na novšie technológie merania, budú na 
prelome roka opäť vystavené termínom a návštevám odpočtovej služby. Týka sa to bytových domov, ktoré sú vybavené 
zastaranými meračmi tepla bez možnosti diaľkového odpočtu, ktoré presluhujú svoju desaťročnú životnosť.

Webportál ista24 – denné dáta pre efektívny energetický manažment
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Úvod
Inovácia obsahu vyučovaných predmetov je refl exiou na aktu-
álne celospoločenské témy v oblasti ochrany životného pro-
stredia, znižovania spotreby energie, znižovania emisií skle-
níkových plynov, zlepšenia životných podmienok v budovách 
s ohľadom na zdravie, komfort a produktivitu práce obyvateľov 
budov. Výsledkom sú záverečné práce študentov, a to hlavne 
diplomové práce, ktoré na spomínané požiadavky reagujú a sú 
implementované do návrhu ekologických, zdravých a energetic-
ky efektívnych budov. Dnes už projektovanie budov nie je len 
o návrhu zatepľovacieho systému, alebo o návrhu vykurovacích 
telies či podlahového vykurovania. To dobre vieme a preto dôraz 
kladieme na komplexné riešenie kritických detailov stavebnej 
konštrukcie z hľadiska stavebnej fyziky, na uplatňovanie zelenej 
architektúry v rôznych jej formách, na efektívny návrh systémov 
vykurovania, chladenia a vetrania budov z hľadiska energetic-
kého a ekonomického. Pozornosť venujeme efektívnemu návr-
hu obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sú pomerne ekonomic-
ky náročným prvkom v systémoch HVAC. Predmetom záujmu je 
u nás aj oblasť ekologického hospo-
dárenia s dažďovou vodou a odpado-
vé hospodárstvo budov. Kvalita života 
obyvateľov budov je daná aj kvalitou 
vnútorného prostredia v budovách, 
kde trávime viac ako 90 % času z náš-
ho života. Najnovšie poznatky z in-
terakcie medzi ukazovateľmi kvality 
vnútorného vzduchu a použitými sys-
témami HVAC resp. stavebnými mate-
riálmi, sú sprostredkované študentom 
priamo našimi kolegami z Ústavu en-
vironmentálneho inžinierstva, ktorí sú 
do pedagogického procesu na Ústave 
pozemného staviteľstva integrovaní. 
Ich skúsenosti sú založené na výsku-
me environmentálne vhodných sta-
vebných materiálov a multikriteriálnej 
analýze kvality vnútorného prostredia 
budov. K tomuto komplexnému proce-
su výučby napomáha aj aktuálne rie-
šený grantový projekt KEGA (Kultúrna 
a edukačná grantová agentúra), ktorý 
nesie názov: PROJEKTOVANIE BUDOV 
VO SVETE UDRŽATEĽNÝCH MIEST.

O projekte
Projekt, evidovaný v databáze KEGA 
projektov pod označením KEGA č. 
047TUKE-4/2020 je trojročným pro-

jektom so začiatkom riešenia v roku 2020. Momentálne sa 
tak nachádza už v druhej polovici svojho riešenia. Základnou 
myšlienkou projektu je edukačným spôsobom podporiť aktuál-
nu transformáciu a inováciu študijných predmetov na Ústave 
pozemného staviteľstva (riaditeľka ústavu prof. Ing. Zuzana 
VRANAYOVÁ, PhD.), a to komplexným prístupom k navrhovaniu 
nových trvalo udržateľných budov a k transformácii existujúcich 
budov na už spomínané trvalo udržateľné budovy v rámci príp-
ravy ich obnovy. Projekt tak reaguje na strategické dokumenty, 
akými sú AGENDA 2030, Parížska dohoda o zmene klímy z roku 
2015 alebo GREEN DEAL. Cieľom projektového tímu je spraco-
vanie uceleného konceptu projektovania trvalo udržateľných 
budov, a to konkrétne pre:

Budovy na bývanie (1. rok riešenia projektu),
Administratívne budovy (2. rok riešenia projektu) a 
Školské budovy (3. rok riešenia projektu).

Každá kategória budov je po obsahovej stránke rozpracovaná 
v 6 rámcových moduloch, ktoré po odbornej stránke pripravu-

PROJEKT KEGA K NAVRHOVANIU TRVALO 
UDRŽATEĽNÝCH BUDOV
Ing. Martin KOVÁČ, PhD.
Oddelenie technických zariadení budov, Ústav pozemného staviteľstva, Stavebná fakulta Technickej univerzity 
v Košiciach, e-mail: martin.kovac@tuke.sk

Jednou z úloh zamestnancov Ústavu pozemného staviteľstva na Stavebnej fakulte Technickej univerzity 
v Košiciach je kontinuálne inovovať obsah vyučovaných predmetov v rámci študijného programu Pozemné stavby 
a architektúra na 1. stupni štúdia (bakalárske štúdium) a rovnako v rámci študijného programu Pozemné stavby 
na 2. stupni štúdia (inžinierske štúdium).

Obr. 1 Projektový tím
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jú odborníci z Ústavu pozemného a inžinierskeho staviteľstva 
Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Keďže sa 
jedná o projekt edukačný, jednotlivé moduly sú spracované 
formou vysokoškolskej učebnice, ktorá študentom poskytuje 
ucelený prehľad o možnostiach použitia jednotlivých systémov, 
o ich výhodách resp. nevýhodách, o vzájomných interakciách 
a to všetko s cieľom návrhu trvalo udržateľnej budovy. Jedná sa 
o tematické oblasti:

Zelená architektúra (Ing. arch. Zuzana MIŇOVÁ, PhD., 
Ing. arch. Dušan BURÁK, CSc.),
Systémy HVAC (doc. Ing. Danica KOŠIČANOVÁ, PhD., 
doc. Ing. Peter KAPALO, PhD., Ing. Richard NAGY, PhD.),
Kvalita vnútorného prostredia (prof. Ing. Silvia VILČEKO-
VÁ, PhD., doc. Ing. Eva KRÍDLOVÁ BURDOVÁ, PhD.),
Energetická hospodárnosť (Ing. Martin KOVÁČ, PhD., 
Ing. Katarína KOVÁČOVÁ, PhD., doc. Ing. Anna SEDLÁ-
KOVÁ, PhD., Ing. Veronika MERJAVÁ),

Obr. 2 Vysokoškolská učebnica – Budovy na bývanie

Obr. 3 Online diskusné fórum v roku 2020
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Využívanie dažďovej vody (prof. Ing. Zuzana VRANAYO-
VÁ, PhD., Ing. Gabriel MARKOVIČ, PhD.),
Využívanie OZE (doc. Ing. František VRANAY, PhD., Ing. 
Marek KUŠNÍR, PhD. Ing. Peter HAĽKO).

Pre administratívne a školské budovy sme rozšírili tento okruh 
o ďalšie 2 tematické oblasti a to konkrétne:

SMART budovy (doc. Ing. František VRANAY, PhD.),
Environmentálne vhodné stavebné materiály (prof. 
RNDr. Adriana EŠTOKOVÁ, PhD.).

Projekt má v každom roku svojho riešenia jasne defi nované 3 
výstupy, ktoré sú previazané s aktuálne riešenou kategóriou bu-
dov. Jedná sa o:

Vydanie vysokoškolskej učebnice (elektronická forma),
Realizáciu diskusného fóra,
Vytvorenie a udržiavanie internetovej stránky k projek-
tu.

Vysokoškolská učebnica je teda publikovaná v elektronickej po-
dobe, ako open access, a to na webovej stránke projektu. V sú-
časnosti je k dispozícii učebnica pre budovy na bývanie, pričom 
začiatkom roku 2022 sa objaví na stránkach aj učebnica k ad-
ministratívnym budovám, ktoré sú predmetom riešenia projektu 
v aktuálnom roku 2021.

Nakoľko sa nachádzame v zložitej dobe z epide mio logického 
pohľadu (šíriace sa ochorenie COVID-19), nie je možné ani 

Obr. 4 Internetová stránka projektu – Home Site

Obr. 5 Zoznam prípadových štúdií – Budovy na bývanie
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v tomto roku a nebolo tomu možné ani v roku minulom, zorga-
nizovať fyzicky diskusné fórum k projektovaniu trvalo udržateľ-
ných budov. Projektový tím však napriek tejto skutočnosti zrea-
lizoval 11. decembra 2020 diskusné fórum, a to online formou 
prostredníctvom aplikácie Webex Meetings. V rámci neho bol 
predstavený samotný projekt KEGA s myšlienkou a cieľmi. V je-
ho úvode projektový tím predstavil jednotlivé oblasti, resp. mo-
duly a následne sa prešlo k moderovanej diskusii na tému: Ako 
projektovať budovy na bývanie vo svete udržateľných miest. Do 
diskusného fóra boli samozrejme pripojení aj študenti. V tomto 
roku sa diskusné fórum uskutoční opäť online formou, a to kon-
krétne 2. decembra 2021 (pozvánka, link pre prístup do fóra je 
uvedený na internetovej stránke projektu v časti: Administratív-
ne budovy).
 
Tretím výstupom projektu KEGA je vytvorenie a udržiavanie inter-
netovej stránky, ktorá poskytuje návštevníkovi otvorený prístup 
k informáciám. Na stránkach je možné dočítať sa o podstate 
projektu, o členoch projektového tímu vrátane kontaktov, ďa-
lej získať prístup k PDF verzii vysokoškolskej učebnici a prístup 
k prípadovým štúdiám z domáceho resp. zahraničného pro-
stredia. Niektoré z prípadových štúdií sú výstupmi záverečných 
(diplomových) prác našich študentov, ktoré v sebe nesú prvky 

trvalo udržateľných budov. Niektoré prípadové štúdie sú zhrnu-
tím výsledkov výskumu jednotlivých členov projektového tímu. 
Zoznam aktuálne dostupných prípadových štúdií postupne roz-
širujeme o ďalšie zaujímavé budovy resp. technické riešenia.

Záver
Poskladali sme projektový tím, ktorý v sebe spája myšlienky 
„mladých mozgov“ s dlhoročnými skúsenosťami „pracovne star-
ších kolegov“. Riešený projekt vrátane svojich výstupov má byť 
akousi cestovnou mapou alebo manuálom k tomu, ako projek-
tovať budovy, ktoré budú spĺňať štandardy trvalo udržateľných 
miest. V prvom rade má projekt priviesť študentov k novým 
myšlienkam, k inému pohľadu na život v budovách, resp. na 
život v mestách alebo v jeho častiach. Uvedomiť si úzku spoji-
tosť so životným prostredím a s jeho ochranou, so zachovaním 
biodiverzity. Ľudia trávia v priemere až 90 % svojho života práve 
v budovách. Budúcnosť stavebníctva je aj v našich študentoch.

Pre prístup k informáciám o projekte, kliknite na link: 
www.svum.6f.sk.

Tento príspevok vznikol s podporou riešeného projektu 
KEGA 047TUKE-4/2020.

Obr. 6 Zoznam prípadových štúdií – Administratívne budovy

21. medzinárodná konferencia

TEPELNÁ OCHRANA 
BUDOV 2021
Podstata zabezpečenia energetickej 
hospodárnosti budov

2. – 4. február 2022
Vysoké Tatry – Štrbské Pleso

Tematické okruhy konferencie:

1.  Právne a technické predpisy súvisiace s tepelnou ochranou 
a energetickou hospodárnosťou budov

2.   Stavebné materiály a stavebné konštrukcie zabezpečujúce 
tepelnú ochranu budov a predpoklady splnenia požiada-
viek na energetickú hospodárnosť budov

3.  Metódy posúdenia a trendy zabezpečujúce výstavbu 
a obnovu budov s takmer nulovou potrebou energie

Každý tematický okruh bude obsahovať prednášky predne-
sené v hlavnom odbornom programe, vystúpenia mladých 
vedeckých pracovníkov, diskusné fórum, prednášky zverejne-
né v zborníku a posterovú sekciu. Program dopĺňajú fi remné 
prezentácie, výstavka a spoločenský program.

Odborná garancia:

prof. Ing. Sternová Zuzana, PhD.,
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Ing. Šála Jiří, CSc., ŠÁLA-MODI, Praha, ČRSekretariát konferencie:

Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť
Ing. Eugénia Kiselyová
Koceľova 15, 815 94 Bratislava, 
tel.: +421 2 502 076 50 • tel. sekretariát: +421 2 502 076 49
mobil: +421 915 241 438 • e-mail: stav@zsvts.sk

Podrobnejšie infomácie získate na: 

http://www.zsvts.sk/aktuality/podujatia

http://www.zsvts.sk/odborneprogramy/slovenska-stavebna-

vedeckotechnicka-spolocnost-sst-vts
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Ak z domu uniká teplo, nie je to iba otázka komfortu. Spotre-
ba energie zbytočne narastá, čo má negatívny vplyv na životné 
prostredie, ale aj na peňaženky obyvateľov bytov. „Množstvo by-
tových domov na Slovensku vzniklo v časoch, keď sa na ener-
getickú efektivitu až tak neprihliadalo. Po rokoch navyše domy 
vykazujú mnohé chyby a plytvanie tak môže naberať obrovské 
rozmery,“ vysvetľuje Jozef Plško, vedúci odboru komunikácie 
Prvej stavebnej sporiteľne.

Úspory na energiách
Ak sa idú obyvatelia domu pustiť do jeho rekonštrukcie, je dob-
ré, ak k nej pristúpia komplexne. Odborníci z PSS vedia pora-
diť, ako čo najvhodnejšie nasmerovať investície. „Už od roku 
2004 poskytujeme možnosť bezplatného auditu energetickej 
náročnosti bytových domov postavených do roku 1990 vráta-
ne kalkulácie predpokladaných nákladov na obnovu pomocou 
špeciálneho softvéru, ktorý vyvinul odborný tím na Stavebnej 
fakulte STU,“ vysvetľuje Jozef Plško. Softvér vyhodnocuje pa-
rametre, ktorým sa je potrebné pri obnove venovať. Počínajúc 
obvodovým plášťom cez rozvody vody, elektriny či plynu až do 
takých detailov ako sú návrhy sprchových hlavíc a svietidiel. 
Záujemca tak získa jasnú a presnú predstavu o nákladoch spo-
jených s obnovou, o možnostiach fi nancovania aj o návratnosti 
investície.

Rozdiel v spotrebe energií medzi zanedbanou a rozumne obno-
venou budovou môže predstavovať veľkú úsporu nákladov. „Ak 
sa k obnove pristupuje od začiatku systémovo a rozumne, nie 
je problém dosiahnuť vysoké úspory na energiách, ktoré môžu 
presiahnuť 50 – 60 percent,“ vysvetľuje Jozef Plško. Bytové 
domy postavené v druhej polovici minulého storočia tak môžu 
bez problémov slúžiť svojim obyvateľom aj naďalej bez toho, 
aby predstavovali vysokú záťaž pre peňaženky ich obyvateľov. 

Nebáť sa fi nancovania
Aby obnova mohla prebehnúť hladko, je potrebné zabezpečiť 
na ňu vhodné fi nancovanie. Bez úveru to väčšinou nejde. Prá-
ve z fi nancií a úverov majú majitelia bytov častokrát najväčšiu 
obavu. Pri rozumnom plánovaní však nie je dôvod na strach. 

Ak má fi nančná inštitúcia, ktorá úver poskytuje dostatočné 
skúsenosti, dokáže spoločne s majiteľmi bytov fi nancovanie 
nastaviť tak, že im pravidelné splátky dokonca klesnú. Úspora 
nákladov po obnove nie je iba kozmetická. Pri dobre nastave-
nom fi nancovaní sa výška splátok úveru na obnovu spoločných 
častí a zariadení bytového domu nezriedka vyrovná úsporám za 
energie, čo znamená, že majitelia bytov nemusia zvyšovať svoje 
pravidelné platby do fondu opráv. „Kombinácia nízkej úrokovej 
sadzby a dlhej splatnosti úveru, umožňuje fi nancovať obnovu 
tak, aby vlastníci bytov nemuseli zvyšovať pravidelné platby do 
Fondu opráv a údržby bytového domu. Úrokové sadzby úverov 
pre bytové domy v Prvej stavebnej sporiteľni sú často individu-
álne a závisia najmä od rozsahu obnovy a požadovanej lehoty 
splácania úveru,“ hovorí riaditeľka obchodu právnických osôb 
Prvej stavebnej sporiteľne Katarína Niňajová. 

Podmienky v PSS
Veľa vlastníkov bytových domov v správe  správcov využíva ak-
tuálnu výhodnú ročnú úrokovú sadzbu, ktorá začína od 0,8 %, 
pričom úver je možné splácať až 30 rokov. Prvá stavebná spori-
teľňa vie poskytnúť úver na obnovu bytového domu až na 100 % 
požadovaných investícií bez potreby vlastných zdrojov, a ak by 
sa vlastníci rozhodli úver splácať rýchlejšie, môžu tak urobiť ke-
dykoľvek bez sankcií a poplatkov. Takisto umožňuje refi nanco-
vanie starších úverov na obnovu bytových domov z iných bánk 
za zvýhodnenú úrokovú sadzbu 0,5 % ročne. V prospech fi nan-
covania prostredníctvom stavebného sporenia však hovorí aj 
fakt, že spoločenstvá vlastníkov bytov získajú nárok na štátnu 
prémiu, a to na každé štyri byty v bytovom dome. „V PSS máme 
s fi nancovaním obnovy bytových domov dlhoročné skúsenosti. 
Vďaka nim vieme bytovým domom a ich obyvateľom poskytnúť 
poradenstvo, fi nancovanie a podmienky tak, aby sa ich cesta 
za kvalitnejším bývaním naplnila oveľa jednoduchšie a rýchlej-
šie,“ hovorí Katarína Niňajová. 

Nezanedbávať starostlivosť
Väčšina bytových domov na Slovensku vznikla v minulom sto-
ročí, prevažne do konca 80. rokov. Pri dobrej starostlivosti 
však môže obyvateľom slúžiť aj naďalej. Navyše, môže spĺňať 
aj moderné nároky na energetickú efektívnosť, komfort a bez-
pečnosť. Ak má bytový dom viac ako 20 rokov, mali by jeho 
obyvatelia už na obnovu určite pomýšľať. Je potrebné sa pozrieť 
najmä na poruchy obvodového plášťa a vysunutých konštruk-
cií či odstrániť zatekanie. Pozornosť však treba zamerať tiež 
na výťahy či rozvody kúrenia, tepla a vody, ktoré po rokoch už 
spravidla nie sú v najlepšej kondícii. Ak sa k obnove pristupuje 
rozumne, životnosť bytového domu sa predĺži a bývanie v ňom 
bude bezpečnejšie a komfortnejšie. Majitelia bytov nielen ušet-
ria fi nancie za energie, ale zvýši sa im kvalita bývania a hodno-
ta samotných bytov. Každá obnovená bytovka totiž naberá na 
hodnote a pri prípadnom predaji bytu má jeho vlastník lepšiu 
východiskovú pozíciu. 

KVALITNÁ OBNOVA BYTOVÉHO DOMU ZNÍŽI NÁKLADY 
NA ENERGIE A ZVÝŠI HODNOTU BÝVANIA
Ceny energií sú na vzostupe a majitelia bytových domov vynakladajú pravidelne nemalé fi nančné prostriedky na 
vykurovanie, elektrinu či ohrev vody. Častokrát však doslova zbytočne vypúšťajú peniaze hore komínom. Kvalitná 
obnova bytového domu dokáže nielen ušetriť množstvo energií a fi nančných prostriedkov, ale tiež zvýšiť kvalitu 
a bezpečnosť samotného bývania. Základom je dobrý projekt a vhodne nastavené fi nancovanie. 
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Prosím vás o radu, bytovka je odovzdaná po kompletnej rekon-
štrukcii, ale pár dní po odovzdaní som zistila, že niektoré fak-
turované stavebné prace neboli vykonané (nie zanedbateľné 
činnosti vyššej hodnoty). Prevzatie a faktúry vždy najprv podpi-
soval stavebný dozor. V domnienke, že stavebný dozor háji naše 
záujmy som tiež podpísala všetky dokumenty ako zástupca 
vlastníkov. Pri preberaní stavby nebol správca, tak po zistení 
nedostatkov som ho kontaktovala a požiadala, aby neprevzal 
stavbu, kým sa nedorieši vzniknutá situácia. Správca sa vyjadril, 
že on nezvykne chodiť na prevzatie stavby, nakoľko jeho záujmy 
háji stavebný dozor a podpísal prevzatie. Od stavbára by som 
chcela, aby dokončil práce alebo vrátil peniaze. Aký je správny 
postup, nakoľko už stavba bola odovzdaná a na papieri boli prá-
ce vykonané? 
Zodpovednosť za vzniknutú fi nančnú škodu, ktorá bola spôso-
bená bytovému domu zodpovedá v tomto prípade stavebný do-
zor. Predpokladám, že máte so stavebným dozorom uzatvorenú 
zmluvu na základe ktorej vykonával činnosť stavebného dozora, 
v zmluve by ste mali mať riešené určite povinnosti stavebného 
dozora, zodpovednosť a sankcie. Zmluvu v mene vlastníkov uzat-
váral predpokladám správca. 

V mene vlastníkov koná správca. Odporúčam osloviť správcu, 
aby začal tento vzniknutý problém riešiť so stavebným dozorom 
a zhotoviteľom a vyvodil v zmysle uzatvorených zmlúv zodpoved-
nosť za škodu, ktorá vám bola spôsobená. 

Sme spoločenstvo vlastníkov bytov, ktoré združuje štyri bytové 
domy s 235 bytmi. Ako bývalí členovia rady sme mali pasívny 
prístup k účtom všetkých bytových domov a pravidelne na den-
nej báze sme vykonávali kontrolu príjmov a úhrad na týchto 
účtoch. I keď máme účtovníčku, tá však nemá aktívny prístup 
k účtu. Finančné operácie vykonáva predseda SVB. Kontrolou 
bolo zistené, že predseda v niektorých prípadoch opomenul 
vykonať úhrady či mal snahu použiť prostriedky z FPÚaO na iný 
účel ako dovoľuje zákon. Po trojročnom funkčnom období po 
čiastočných nezhodách s predsedom sme sa s ďalším členom 
rady rozhodli na ďalšie obdobie nekandidovať. Predpokladali 
sme však, s novou radou ďalšiu spoluprácu. Opak sa stal prav-
dou, nová rada hlavne v osobe člena povereného vedením rady 
spoluprácu odmieta. Kontinuálne nepokračuje v našej činnosti, 
ale v dôsledku nedostatočných skúseností z činnosti v rade sa 

necháva ovplyvňovať predsedom. Ten okamžite po ukončení 
našej činnosti v rade nám zrušil pasívny prístup k účtom. Máme 
preto obavu, aby nedošlo k nejakým chybám. Našu požiadavku 
o pasívny prístup aspoň do účtu nášho domu nám predseda 
odmieta splniť so zdôvodnením, že sa jedná o ochranu osob-
ných údajov a pasívny prístup k účtom majú členovia rady a zria-
di nám ho, ak s tým budú súhlasiť všetci vlastníci bytov v do-
me. Že máme v zmysle zákona možnosť nahliadať do dokladov 
SVB, alebo si vyžiadať výpis v banke. Pre vyššie uvedené to však 
nepovažujeme za postačujúce. Preto vás chcem požiadať o od-
poveď na nasledovné otázky: Môže vlastník bytu mať pasívny 
prístup k spoločnému bankovému účtu vlastníkov v bytovom 
dome v rámci SVB? Podľa nášho názoru, ktorý opierame o niž-
šie uvedené si myslíme, že tomu nič nebráni. Ak sú majiteľom 
spoločného účtu podľa Zákona 182/1993 vlastníci bytov a ban-
ka v zmysle § 38 ods. 10 zákona o platobných službách, ktorá 
vedie platobný účet používateľa platobných služieb, ktorým je 
správca alebo spoločenstvo vlastníkov, je povinná aj bez súhla-
su správcu alebo spoločenstva vlastníkov raz ročne bezplatne 
písomne poskytnúť vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru 
informáciu o aktuálnej výške zostatku použiteľných fi nančných 
prostriedkov a platobných operáciách uskutočnených na tomto 
platobnom účte za obdobie predchádzajúcich šiestich kalendár-
nych mesiacov aj opakovane, pričom za každé ďalšie poskyt-
nutie takej informácie môže poskytovateľ platobných služieb 
účtovať poplatok. 

Preto sa pýtam. Aký je rozdiel z pohľadu ochrany osobných úda-
jov pri nahliadaní do výpisu z účtov v dokladoch SVB, do výpisu 
poskytnutom  z banky a pasívnym prístupom k účtu keď sa jed-
ná o rovnaké údaje? Aký je rozdiel medzi členom rady a vlastní-
kom bytu z pohľadu ochrany osobných údajov. Na základe čoho 
je člen rady ochranou osobných údajov vlastníka viazaný a zod-
povedný?
Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových pries-
torov nerieši či môže mať vlastník bytu pasívny prístup k banko-
vému účtu bytového domu. Určite to nie je štandardná situácia, 
aby všetci vlastníci takýto prístup mali. Zákon o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov umožňuje v zmysle § 11 ods. 6 nahlia-
danie do dokladov týkajúcich sa domu alebo čerpania fondu pre-
vádzky, údržby a opráv a robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie.

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

Milí čitatelia, obľúbenú rubriku Na vaše otázky odpovedá nahradila rubrika s názvom: Vy sa pýtate – ZSaUN 
odpovedá. Novým garantom tejto rubriky je odborná konzultantka ZSaUN – JUDr. Jana Guoth, ktorá prijala 
neľahkú úlohu – odpovedať na vaše otázky. Všetky vaše otázky sú podmienené vašim súhlasom k zverejneniu, 
následne obdržíte našu odpoveď, ktorá možno trápi aj iných. Dôvod je prostý: roky sa snažíme vybudovať „rodinu 
správcov“, ktorí si budeme navzájom pomáhať. Dnes ťaží tento problém mňa – zajtra môže ťažiť ten istý problém 
teba...  Veríme, že vám naše rady pomôžu pri vašich rozhodovaniach. 
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Ak požiadate predsedu o realizáciu vášho práva nahliadať do 
dokladov a podobne tak nevidím problém, aby vám predseda 
v plnom rozsahu ukázal výpis z bankového účtu fondu prevádzky, 
údržby a opráv, kde zväčša nie sú bankové účty a mená ostat-
ných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Ak by ste žiadali 
nahliadať do výpisu z bankového účtu služieb, na ktorý uhrádzajú 
vlastníci platby, predseda by mal pristúpiť k ochrane ich osob-
ných údajov, ak sú jeho súčasťou.

Ochrana osobných údajov je ustanovená v Nariadení ER (GDPR) 
a zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ak sa vlastník 
oboznamuje s osobnými údajmi iného vlastníka (vo výpise z ban-
kového účtu nájdeme možno len tieto – meno, priezvisko, číslo 
bytu, číslo účtu, výška platby) a tieto údaje získava a spracúva 
v súlade s právnym základom z daného zákona alebo osobit-
ného zákona, a tieto údaje použije oprávneným spôsobom – už 
spomínané zvolanie schôdze, podanie trestného oznámenia, ža-
loby na súd a p., je takéto použitie údajov v súlade s právnymi 
predpismi. Iné použitie osobných údajov – napr. zverejnenie čísla 
bankového účtu iného vlastníka, už vytvára protiprávne konanie 
daného vlastníka, ktorý osobný údaj zistil a použil nepovoleným 
spôsobom. V prvom rade však spoločenstvo vlastníkov bytov 
a NP v bytovom dome je prevádzkovateľom v zmysle zákona 
o ochrane osobných údajov (prevádzkovateľom je každý, kto sám 
alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania 
osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene). 
Postup, spôsob oboznamovania sa s osobnými údajmi, práva dot-
knutých osôb a dôsledky porušenia by malo mať spoločenstvo zo 
zákona upravené v pravidlách spracúvania osobných údajov. Ak 
spoločenstvo pravidlá spracúvania nemá, tak už samotné spolo-
čenstvo porušuje základnú povinnosť ochrany osobných údajov.

Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách hovorí presne na 
čo má vlastník právo a teda banka poskytne vlastníkovi na zákla-
de jeho žiadosti “informáciu o aktuálnej výške zostatku použiteľ-
ných fi nančných prostriedkov a platobných operáciách uskutoč-
nených na tomto platobnom účte za obdobie predchádzajúcich 
šiestich kalendárnych mesiacov súvisiacich s odpísaním sumy 
platobnej operácie z tohto platobného účtu”. 
Teda v zákone sa nehovorí o tom, aby vlastníkovi bol predložený 
celý výpis z bankového účtu bytového domu, ale iba poskytnutá 
informácia. 

Aký je rozdiel medzi vlastníkom a členom rady z pohľadu osob-
ných údajov? 
Rada je orgánom spoločenstva, ktorá má svoje zákonné povin-
nosti. Jednou z povinnosti je napríklad kontrola vedenia účtovníc-
tva a iných dokladov a vo všeobecnosti kontrola činnosti spolo-
čenstva. Ani členom Rady z § 7c zák. č. 182/1993 Z.z. nevyplýva 
priamo právo na pasívny prístup k bankovému účtu, znenie záko-
na upravuje právo členov rady“ nahliadať do všetkých dokladov 
a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločenstva”.

Funkcia člena rady nemôže mať prednosť pred postavením vlast-
níka – každý vlastník bytu alebo NP je spoluvlastníkom spoločných 
častí a zariadení daného bytového domu, a tiež spoluvlastníkom 
bankového účtu. Zákon stanovuje jednotlivé práva vlastníkov 
a vlastníci musia mať dostupné informácie, ktoré potrebujú na 
to, aby tieto práva mohli využiť. Vlastník by mal mať prístup nie-
len k celkovému stavu prostriedkov na účte, ale aj k jednotlivým 
debetným a kreditným platbám. Napr. štvrtina vlastníkov má 
právo požiadať o zvolanie schôdze resp. zvolať schôdzu (§ 14a), 
ak by niektorí z vlastníkov neplatili povinné platby a orgány 
spoločenstva by to neriešili, vlastníci môžu požiadať o schôdzu 
s predmetom programu, týkajúceho sa riešenia postupu voči 

neplatiacim vlastníkom. Vlastníci môžu podávať trestné oznáme-
nie v zmysle Trestného zákona, a to aj k činnosti spoločenstva, 
právo podať žalobu a ďalšie práva. Takéto práva nie je možné 
vlastníkom uprieť, a zabránenie prístupu k potrebným informáci-
ám by takýmto upretím mohlo byť. Vždy je potrebné myslieť na 
to, že vlastník bytu/NP je spojený s bytovým domom (a banko-
vým účtom) jedným z najvyšších a ústavných práv – vlastníckym 
právom. Funkcia predseda spoločenstva (resp. správca) má byť 
v prospech vlastníkov bytov a NP daného bytového domu. Aj Mi-
nisterstvo fi nancií SR uvádza “údaje potrebné na uplatnenie práv 
vlastníka”.

§ 9 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a neby-
tových priestorov
Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účely správy domu 
spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov a nebytových priesto-
rov v dome v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rod-
né číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, 
telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky. 
Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účel ochrany majet-
ku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zverejňovať 
zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí 
majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu pre-
vádzky, údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň vo 
výške trojnásobku ich aktuálneho mesačného určenia. V zozna-
me sa uvedie meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového 
priestoru v dome a suma nedoplatku na preddavkoch do fondu 
prevádzky, údržby a opráv domu alebo na úhradách za plnenie. 
Zoznam sa zverejňuje na mieste obvyklom na oznamovanie in-
formácií v dome.

§ 11 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a neby-
tových priestorov 
Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo na-
hliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania 
fondu prevádzky, údržby a opráv a robiť si z nich výpisy, odpisy 
a kópie.
§ 38 ods. 10 zákona č. 492/2009 Z. z . o platobných službách
Poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet použí-
vateľa platobných služieb, ktorým je správca alebo spoločenstvo 
vlastníkov podľa osobitného predpisu24a) spravujúci bytový dom 
vlastníka bytu alebo nebytového priestoru, pričom na tomto pla-
tobnom účte sú vedené fi nančné prostriedky súvisiace so sprá-
vou bytového domu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru, 
je povinný aj bez súhlasu správcu alebo spoločenstva vlastníkov 
podľa osobitného predpisu24a) raz ročne bezplatne písomne po-
skytnúť vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru na základe 
jeho žiadosti, po preukázaní jeho totožnosti a výpisu z listu vlast-
níctva bytu alebo nebytového priestoru, ktorý nie je starší ako tri 
mesiace a ktorý nemusí byť určený na právne účely, informáciu 
o aktuálnej výške zostatku použiteľných fi nančných prostriedkov 
a platobných operáciách uskutočnených na tomto platobnom 
účte za obdobie predchádzajúcich šiestich kalendárnych me-
siacov súvisiacich s odpísaním sumy platobnej operácie z tohto 
platobného účtu. Poskytovateľ platobných služieb môže vlastní-
kovi bytu alebo nebytového priestoru poskytnúť informáciu podľa 
prvej vety aj opakovane, pričom za každé ďalšie poskytnutie takej 
informácie môže poskytovateľ platobných služieb účtovať popla-
tok, ktorý musí byť primeraný a v súlade so skutočnými nákladmi 
poskytovateľa platobných služieb.

Dovoľujem si vás požiadať o informáciu, či radiátory v byte sú 
spoločným zariadením domu alebo sú vo vlastníctve vlastníka 
bytu. Radiátory v byte sú napojené na centrálnu vykurovaciu 
sústavu, ktorá je spoločným zariadením domu. 
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Áno, centrálna vykurovacia sústava ako uvádzate je spoločným 
zariadením bytového domu. Radiátory ale patria výlučne k dané-
mu bytu, a teda aj ich oprava a výmena by nemala byť hradená 
z prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv.

Môže správca zvýšiť poplatok za správu bez odsúhlasenia vlast-
níkmi BD a zo spätnou platnosťou od začiatku roka?
Nemôže. V zmysle 14b ods. 1 písm. f) zákona č. 182/1993 Z. 
z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov o výške platby za 
správu rozhodujú vlastníci, pričom je potrebný súhlas nadpolo-
vičnej väčšiny všetkých vlastníkov. 

Mám nasledovnú otázku, je nejako časovo limitované do kedy 
môže člen rady vykonávať funkciu predsedu?
Zákon č. 182/1993 Z. z., § 7c bod (3) uvádza:
Ak je predseda odvolaný alebo sa skončilo funkčné obdobie 
predsedu z dôvodu zániku jeho vlastníckeho práva k bytu alebo 
k nebytovému priestoru v dome a nie je súčasne zvolený nový 
predseda, ak sa predseda vzdá funkcie alebo ju nie je schop-
ný vykonávať z iných dôvodov najmenej po dobu troch po sebe 
nasledujúcich kalendárnych mesiacov, do zvolenia nového pred-
sedu vykonáva funkciu predsedu člen rady určený radou.

Teda ako dlho môže trvať takýto stav? Čo presne znamená „do 
zvolenia nového predsedu” – môže to byt aj takmer cele volebne 
obdobie?
Zákon neupravuje konkrétnu lehotu. Určite by to nemalo byť celé 
funkčné obdobie. Tento stav by mal byť prechodný a trvať ne-
vyhnutne potrebný čas tak, aby bola zachovaná funkčnosť spo-
ločenstva. V spoločenstve by malo dôjsť hneď ako je to možné 
k zvolaniu schôdze alebo vyhláseniu písomného hlasovania za 
účelom voľby nového predsedu. 

Ako postupovať, keď predseda SVB od roku 2017 uzatvára 
zmluvy o stavebných prácach s fi rmou člena rady bez výbero-
vého konania. Bol som informovaný, že je to porušenie § 7c 
ods.7 písm. a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a ne-
bytových priestorov. Vlastníci bytov neustále žiadajú predsedu 
SVB, aby urobil výberové konanie na stavebné práce, ale on to 
ignoruje a akože osloví tri fi rmy, aby mu dali ponuku a potom 
zase uzavrie zmluvu s fi rmou člena rady SVB. Na Valnom zhro-
maždení odmietol dať hlasovať o návrhu, aby bolo písomné 
hlasovanie o stavebných prácach nad 2000 eur s tým, že on to 
nebude robiť. Ľudia nechcú chodiť na schôdzu SVB. Preto aj na 
poslednom Valnom zhromaždení bolo 30 z 92 vlastníkova a tým 
dá odhlasovať plán využitia Fondu opráv, ktorý sa nerealizuje 
nasledujúci rok, ale 2 – 3 roky. Nemá to byť náhodou len na 
budúci rok?
Áno takéto veci by sa diať v spoločenstve nemali. Vyzerá to tak, 
že ide o spoluprácu medzi predsedom a členom rady za účelom 
vlastného prospechu. 

V prvom rade to musí začať trápiť vlastníkov, keďže ide o peniaze 
vlastníkov. Ak nemajú vlastníci záujem to riešiť, tak je to dosť 
obtiažne to riešiť. 

Písomné hlasovanie môžu vyhlásiť aj vlastníci v zmysle § 14a 
ods. 1. Požiadajte radu o vyhlásenie  písomného hlasovania 
s predmetnou otázkou, ak tak rada neurobí v lehote 15 dní od 
doručenia žiadosti vyhláste písomné hlasovanie Vy ako vlastníci. 
Predseda musí rozhodnutie prijaté vlastníkmi rešpektovať. 

V zmysle § 7c ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov: 
„Predseda zodpovedá za škodu spôsobenú spoločenstvu, vlast-

níkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo tretím osobám 
porušením svojich povinnosti alebo prekročením svojich právo-
moci.”

Možno úplne ideálnym riešením by bolo zmeniť aj orgány spolo-
čenstva a teda predsedu a dotyčného člena rady. Plán opráv na 
nasledujúci rok je povinný predkladať v zmysle § 8a ods. 4  zá-
kona len správa, táto povinnosť sa netýka spoločenstva. Pred-
seda je povinný v zmysle § 7c ods. 2 predkladať na schválenie 
zhromaždeniu použitie prostriedkov do fondu prevádzky, údržby 
a opráv. Nie je to ohraničené nejakým obdobím, a teda stále ak 
sa majú prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv na niečo 
použiť, jedine ak máte v Zmluve o spoločenstve ustanovené vý-
nimky a iné väčšie kompetencie predsedu.

Chcem sa spýtať ako zakomponovať pri písomnom hlasovaní 
v bytovom dome do hlasovacieho lístka vyjadrenie vlastníka, 
keď vyberá – odsúhlasuje z troch cenových ponúk jednu, pre 
ktorú sa rozhodol. Ako do otázky zakomponovať 3 cenové ponu-
ky? Ako má vyzerať formát odpovede vlastníka na hlasovacom 
lístku, kde vybral jednu cenovú ponuku z predložených troch 
cenových ponúk.
Je potrebné, aby ste mali tri hlasovacie listiny. Na každej hlasova-
cej listine budete mať jednu otázku (teda jednu cenovú ponuku) 
s uvedením možnosti vyjadrenia  súhlasu alebo nesúhlasu vlast-
níka s predmetnou otázkou. 

Prostredníctvom písomného hlasovania bude schválená tá ceno-
vá ponuka, za ktorú bude hlasovať nadpolovičná väčšina všet-
kých vlastníkov v bytovom dome. 

Bývam v bytovom dome, ktorý je súčasťou dvoch SVB. Star-
šie SVB zastrešuje dva bytové domy a tento mesiac vzniknuté 
zastrešuje jeden z dvoch bytových domov a je súdom nariade-
né, podľa čoho register ich musel zaregistrovať (3 vlastníci zo 
4 si zriadili svoje SVB TRIO). Podľa môjho vedomia a zákona 
182/1993 sa zápis nového spoločenstva musí vykonať až po 
rozdelení spoločenstva, ku ktorému vôbec nedošlo. Takže teraz 
existujú dve SVB na jeden bytový dom. Môže novo založené SVB 
TRIO vyžadovať od nás platby do ich fondu prevádzky, údržby 
a opráva a iné úhrady za plnenia? Ktorý predseda je teraz zod-
povedný za vzniknutú prípadnú škodu. Kto má uhrádzať platby 
za spotrebu el. energie za spoločné priestory, za vodu a iné plne-
nia? Je to ako v Kocúrkove... vedeli by ste mi, prosím, poradiť? 
Zdravý sedliacky rozum mi hovorí, že k takejto situácii vôbec 
nemalo dôjsť... 
Áno vo Vašom prípade sa malo jednať asi o rozdelenie spoločen-
stva, a teda zrušenie spoločenstva bez likvidácie, kedy majetok 
spoločenstva prechádza na iné spoločenstvá. V zmysle § 7d ods. 
4 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov sa výmaz rozdeleného spoločenstva a zápis nových 
spoločenstiev vykoná k tomu istému dňu, teda takáto situácia 
ako Vy opisujete by nemala vzniknúť. O takomto rozdelení spo-
ločenstva asi malo rozhodnúť zhromaždenie kedy sa mali dojed-
nať aj konkrétnosti o prevádzaní majetku spoločenstva, vykonaní 
konečného vyúčtovania a podobne. 

Príslušný úrad by mal vyžadovať aj rozhodnutie vlastníkov o zru-
šení spoločenstva čo sa asi v tomto prípade neudialo a tak na-
stal zásadný problém. 

Píšete, že spoločenstvo je súdom nariadené, nepíšete ale dôvod. 
V každom prípade, by novovzniknuté spoločenstvo malo mať už 
zriadený bankový účet na ktorý už priamo vlastníci by mali rea-
lizovať mesačné úhrady,a teda nové spoločenstvo by malo reali-
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zovať úhrady a teda aj platby by malo realizovať novovzniknuté 
spoločenstvo. 

1/4 vlastníkov sme poslali správcovi žiadosť o vyhlásenie písom-
ného hlasovania na bytovom dome. Chcem sa informovať ako 
sa ráta 15-dňová lehota na vyhlásenie písomného hlasovania 
správcom. Ide o 15 pracovných alebo kalendárnych dní?
Ide o 15 kalendárnych dní od doručenia. 

V zmluve o správe bytového domu máme uvedené, že z pros-
triedkov fondu môže správca čerpať na bežnú údržbu domu do 
500 € bez súhlasu vlastníkov, nad 500 € iba s písomným súhla-
som nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. Na otázku za aké obdobie 
môže čerpať správca 500 €, mesačne alebo ročne, som nedos-
tala jednoznačnú odpoveď. Ako je to s tým čerpaním bez nášho 
súhlasu?

Taktiež som žiadala, aby zmenila banku v ktorej máme uložené 
peniaze, lebo inkasuje vysoké poplatky za vedenie účtu. Súhla-
sila, že je to pravda, ostatné bytové domy platia menej. Banku 
doteraz (sú to už 3 roky) nezmenila. Podľa nej musí súhlasiť 
nadpolovičná väčšina vlastníkov. Ja si myslím že môže konať 
z vlastnej iniciatívy, pretože v zákone som sa nedočítala, že by 
sa tento problém spomínal. Môžete, prosím, napísať ako to je 
v týchto prípadoch? 
Čo sa týka čerpania prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv 
správcom bez súhlasu vlastníkov ak to máte odsúhlasené v zmlu-
ve o výkone správy bolo by teda fajn ak by ste mali presne defi -
nované či je to na určité obdobie alebo na nejaký účet, ak to 
tak nemáte preto ste aj dostala nejednoznačnú odpoveď. Ak to 
v zmluve upravené nie je, malo sa to chápať ako použitie ma-
ximálne 500 EUR na minimálne jeden účel, maximálne ale vo 
výške 500 EUR.

Príklad: Správca dá vymaľovať chodbu 200 EUR, vymeniť fabku 
50 EUR... tak to tak môže byť aj viac účelov do 500 EUR... je prav-
da, že ich môže byť aj veľmi veľa. Ak ale správca dá vymaľovať 
suterén za 1500 EUR a rozdelí to na 3 faktúry po 500 EUR, tak to 
už je zneužitie svojich kompetencii a tak by to byť nemalo. 

Čo sa týka banky, tak správca je v zmysle § 8b ods. 2 zákona č. 
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov po-
vinný pri obstarávaní služieb a tovaru dojednať čo najvýhodnej-
šie podmienky. Bankový účet je v podstate služba pre vlastníkov 
v rámci správy bytového domu. Ak má správca zriadené bankové 
účty pre vlastníkov v banke a vlastníci nie sú spokojní s podmien-
kami banky môžu požiadať samozrejme o zmenu, vzhľadom k to-
mu, že rozhodovanie o takejto veci nie je uvedené v § 14b ods. 
1-3 zákona na odsúhlasenie zmeny bude stačiť súhlas nadpolo-
vičnej väčšiny vlastníkov prítomných na schôdzi alebo sa zúčast-
nili písomného hlasovania. 

Správca nám v Zmluve o výkone správy uviedol číslo účtu, ktoré 
zadefi noval v jednom z bodov Zmluvy o výkone správy ako účet, 
ktorého majiteľmi sú vlastníci bytov a NP. Po 1,5 roku som išla 
dať urobiť prehľad debetných operácií z domového účtu a zisti-
la som, že majiteľom účtu je správca a nie my, majitelia bytov. 
Samozrejme z toho vyplynulo, že mi banka neposkytla prehľad 
debetných operácií, na ktorý mám zo zákona nárok. Upozornila 
som riaditeľku banky i samotného správcu, že ide o protiprávne 
konanie. Až po 1 mesiaci došlo k zmene vlastníctva účtu. Banka 
namiesto toho, aby odstúpila od zmluvy so správcom a účet bol 
uzatvorený a pre nás majiteľov vytvorený nový účet, došlo k to-
mu, že to isté číslo účtu, ktoré predtým patrilo správcovi, patrí 
teraz nám, majiteľom bytov a NP. Z môjho pohľadu ide o proti-

zákonné konanie nielen zo strany správcu, ale i samotnej banky. 
Ako, prosím, vidíte vy dané konanie v súvislosti s najskôr nezria-
dením domového účtu do času zistenia v banke a následnú zme-
nu vlastníctva toho istého č.ú. zo správcu na majiteľov bytov?
Konanie správcu bolo protizákonné. Protizákonné bolo určite to, 
že vlastníkom bankového účtu neboli vlastníci, ale správca. Ne-
myslím si, že samotný spôsob zmeny majiteľa bankového účtu 
bol protizákonný. Podstatné je, že táto zmena nastala a je to v sú-
časnosti v súlade so zákonom. Dôležité je zistiť, či na účte boli 
len fi nančné prostriedky vlastníkov alebo aj správcu a či takýmto 
konaním nedošlo k zmiešaniu fi nančných prostriedkov a nejaké-
mu poškodeniu vlastníkov. 

V zmysle § 8 ds. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov: 
Správca je povinný viesť samostatné analytické účty osobitne za 
každý dom, ktorý spravuje. Prostriedky získané z úhrad za plne-
nia od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a pros-
triedky fondu prevádzky, údržby a opráv (ďalej len „majetok vlast-
níkov“) musí správca viesť oddelene od účtov správcu v banke, 
a to osobitne pre každý spravovaný dom. Majiteľom účtu domu 
zriadeného správcom v banke sú vlastníci bytov a nebytových 
priestorov v dome; správca je príslušný disponovať s fi nančnými 
prostriedkami na účte domu a vykonávať k tomuto účtu práva 
a povinnosti vkladateľa podľa osobitného zákona o ochrane vkla-
dov12aaa). Majetok vlastníkov nie je súčasťou majetku správcu. 
Majetok vlastníkov nesmie správca použiť na krytie alebo úhradu 
záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou 
so správou domu. Správca nesmie využiť majetok vlastníkov vo 
vlastný prospech alebo v prospech tretích osôb.

Susedia z najvyššieho poschodia reklamujú vyúčtovanie nákla-
dov za byt z dôvodu nepriaznivej polohy miestnosti a umiest-
nenia bytov pod plochou strechou. Bol použitý koefi cient 1,0. 
Žiadajú iný, nižší koefi cient v zmysle vyhlášky 240 z r. 2016, kde 
príloha 2 uvádza koefi cienty zohľadňujúce nepriaznivú polohu 
miestnosti v objekte rozpočítavania. Majú na to právo? Jedna sa 
o výškový, jednovchodový zateplený bytový dom, vrátane zatep-
lenia strechy, kde sú 3 byty na poschodí. 2x 3-izbový a v stre-
de 1-izbový byt (typ bytov Bauring). Argumentoval som im, že 
zvýhodnený byt je ten v strede, keďže nemusí vôbec vykurovať, 
nakoľko obe steny mu vykurujú vedľajšie byty. Taktiež po mon-
táži pomerových meračoch, bol na schôdzi schválený len pomer 
vyúčtovania 40 % fi xné náklady, 60 % na základe spotreby. 
Neriešil sa iný koefi cient pre najvyššie, ani najnižšie podlažie. 
Oni ale aj tak argumentujú vyššie uvedenou vyhláškou. Majú 
nárok na zmenu koefi cientov? Je vyhláška záväzná pre výpočet 
v našom prípade? 
Vlastníci majú právo reklamovať vyúčtovanie a majú právo žia-
dať uplatnenie polohových koefi cientov v zmysle Vyhlášky č. 
240/2016 Z. z. Je potrebné rozlišovať percentuálne rozdelenie 
nákladov na základnú a spotrebnú zložku, ktoré ako uvádzate ste 
si riadne odsúhlasili na schôdzi vlastníkov. 

Následne sa v zmysle vyhlášky k tomu pridružuje použitie polo-
hového koefi cientu v zmysle prílohy č. 2 k uvedenej Vyhláške, pri-
čom polohový koefi cient sa neuplatňuje na byt ako celok alebo 
dokonca na každú miestnosť v byte osobitne. 

§ 7 ods. 6 Vyhlášky stanovuje použitie polohových koefi cientov, 
ak koneční spotrebitelia, vo Vašom prípade vlastníci nerozhodnú 
podľa osobitného predpisu (zákon o vlastníctve bytov a nebyto-
vých priestorov) inak. A teda ak vlastníci nerozhodli o tom, že po-
lohové koefi cienty používať v bytovom dome nebudete, tak platí, 
že sa pri vyúčtovaní nákladov na vykurovanie použiť majú. 
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Aký balkón si vybrať?
Výroba balkónov je vždy zákazková výroba presne podľa static-
kého posúdenia, projektu a vami zvoleného prevedenia. Balkó-
ny majú vlastnú rámovú nosnú konštrukciu. Povrch konštrukcie 
je ošetrený žiarovým zinkom a prípadne aj následným farebným 
komaxitovým nástrekom. Tím profesionálov vám vždy pomôže 
s výberom a prevedením balkóna. Zvolíte si tvar, vyberiete si 
výplň, prípadné zasklenie, podlahu a iné doplnky. Rozmer a kot-
venie závisí na statickom posúdení únosnosti muriva a na type 
domu, kde sa budú balkóny inštalovať. Ale nie je problém mať 
balkón 6 m široký a 1,5 m hlboký. Na vašej voľbe tvaru a výplne 
balkóna závisí výsledný vzhľad. 

Základom sú tri tvary pôdorysu balkóna, a to NORMAL (obdlžní-
kový), ARCUS (zaokrúhlený), IDEAL (skosené hrany). Ponuka vý-
plní je široká, môžete vyberať od klasickej tyčkovej výplne, trapé-
zového alebo hladkého plechu, bezpečnostného skla CONNEX, 
Fundermax dosiek, HPL dosiek alebo ich rôzne kombinovať.

Kombinovaná výplň
Kombinovaná výplň vám zaručí originalitu balkóna a vášho bý-
vania. Kombinovať môžete všetky ponúkane výplne. 

Sklenená výplň
Bezpečnostné vrstvené sklo CONNEX dodáva balkónu luxusný 
vzhľad. Sklo si môžete vybrať v prevedení mliečne, číre, bronzo-
vé a farebné. Všetky varianty vám presvetlia balkón aj byt. 

Hladká výplň
Pokiaľ dávate prednosť súkromiu a čistému designu, tak si vy-
berte hladkú výplň v podobe farebných HPL dosiek alebo hlad-
kého plechu s farebným polyesterovým povrchom. 

Trapézový plech
U trapézového plechu si určite vyberiete zo širokej škály farieb 
a vhodnou kombináciou s farbou fasády sa celý váš dom pre-
mení na nepoznanie.

Dnes je najvýhodnejšie investovať do bývania a mať alebo 
nemať byt s balkónom je veľký rozdiel. Vonkajší priestor 
balkóna vás prekvapí svojou veľkosťou. Balkóny sa 
vymieňajú staré za nové alebo sa montujú nové na domy kde 
ešte nikdy predtým neboli. Balkóny sa stali súčasťou 
bývania, ponúkajú súkromie a priestor k odpočinku 
na čerstvom vzduchu. Na svojom balkóne si môžete 
pestovať kvety, sušiť bielizeň alebo len tak si užívať 
výhľad do okolia. Komfort s bezpečne zaveseným 
balkónom zažijete len v prípade, pokiaľ sa 
obrátite na profesionálov, ktorí majú s vý-
robou a inštaláciou bohaté skúsenosti 
a potvrdzujú to ti sícky spokojných 
klientov. Cer ti fi  ká cia bal kó-
na ako výrobku s ozna-
če ním, CE, je u nás 
sa mo zrejmosťou 
a  v l a s t n í m e 
ju ako jedna 
z mála fi riem na 
Slovensku ale bo 
v Čechách.

KAŽDÝ MÔŽE MAŤ BALKÓN! 
A AKÝ SI MÔŽETE VYBRAŤ?

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 4/2021
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Ťahokov a dierovaný plech
Pokiaľ sa vám páči viac vzdušnejšia výplň, tak si vyberte modernú 
dekoratívnu výplň z ťahokovu alebo dierovaného plechu. 

Tyčovina
Balkóny s výplňou z tyčoviny alebo pásoviny vám nezoberú ani tro-
chu slnečného svetla.

Všetky výplne balkónov majú najvyššiu kvalitu a sú s certifi ká tom 
kvality a vhodnosti použitia pre balkóny. 

S novým balkónom sa výrazne zvýši komfort bývania. Balkóny sú 
neoddeliteľnou súčasťou celkového pohľadového dojmu a preto 
majú byť krásne. Praktickosť a vzhľad sú kľúčové slová pri výrobe 
balkónov. Nechajte sa inšpirovať realizáciami výrobcu balkónov na 
stránkach www.pekstra.cz alebo www.kaczer.sk.

Firma KACZER je výhradným zástupcom 
pre Slovenskú republiku.

KACZER s.r.o.
Stred 421, 023 54 Turzovka, SK

Tel.: +421 903 924 153

Rybářská 996, 379 01 Třeboň, CZ Tel.: +420 605 153 700 | www.pekstra.cz

VÝROBCA BALKÓNOV A LODŽIÍ

w w w . k a c z e r . s k
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POISTENÝ BYT 
V POISTENEJ BYTOVKE
FlexaFIN: Pán Buday, v súvislosti s ak-
tualizáciou poistenia domácností a byto-
vých domov, sa klienti pýtajú ako si majú 
správne nastaviť poistenie, teda pokryť potrebné riziká a nastaviť 
poistné sumy a pritom neplatiť zbytočne veľa?
Allianz: Začnime pre poškodeného s jednoznačne najlepšou 
situá ciou. Byt aj dom má poistený.

Poistenie bytového domu od Allianz kryje spoločné časti 
a zariadenia bytového domu, kde patria obvodové múry, 
strecha, schodisko, výťahy, podkrovia, tepelné, elektrické 
a plynové prípojky, ale aj jednotlivé byty a ich vnútorné 
stavebné súčasti ako podlahy v bytoch, okná, dvere, sani-
ta, kuchynské linky, vstavané skrine, zabudované spotre-
biče, rozvody, žalúzie, klimatizačné a iné zariadenia.
Privátne poistenie bytu a domácnosti kryje celé vnútorné 
vybavenie bytu, všetok nábytok, cennosti, športové vyba-
venie, šatstvo a elektroniku.

Pri poistení nehnuteľnosti si treba dať pozor na podpoistenie. Na-
stáva v prípade, ak poistná suma domu nepokrýva jeho skutočnú 
hodnotu. V praxi to znamená, že ak je dom v hodnote 2 miliónov 
eur poistený na 1 milión eur, v prípade poistnej udalosti poškode-
ným poisťovňa preplatí len polovicu škody.
Ak je bytový dom poistený na skutočnú hodnotu, nie je potrebné 
nehnuteľnosť poisťovať aj v rámci súkromnej poistky. Jednalo by 
sa o duplicitné poistenie. Ale pozor, ak je dom podpoistený, nesta-
čí, keď si vlastník bytu poistí svoj byt-majetkový podiel na dome na 
rozdiel podielu poistnej sumy domu voči skutočnej hodnote, preto-
že by sa opäť jednalo o podpoistenie. V tomto prípade je potrebné 
poistiť byt na plnú skutočnú hodnotu. Tu vidieť významný prínos 
správcu, ktorý poistí dom na skutočnú hodnotu.
Pri privátnom poistení vnútorného vybavenia bytu sa podpoistenie 
neuplatňuje. Klient si stanovuje maximálnu sumu plnenia škody 
na hnuteľnom majetku domácnosti, ktorá však nemôže byť nižšia 
ako 15-tisíc eur.

POISTENÝ BYT ZAŤAŽENÝ HYPOTÉKOU
FlexaFIN: Ako je to v prípade vyplatenia plnenia pri poškodení ne-
hnuteľnosti, ak je byt/dom zaťažený hypotékou?
Allianz: Ak je váš byt/dom zaťažený hypotékou, na odškodné má 
nárok predovšetkým banka. Poisťovňa banke oznámi výšku po-

istného plnenia a tá si buď uplatní plne-
nie, prípadne jeho časť, alebo dá súhlas 
s vyplatením plnenia priamo klientovi na 
opravu nehnuteľnosti. Pri majetkovom 
poistení, na rozdiel od životného, je mož-

né len plnenie do výšky skutočnej škody. Klient nemá nárok na 
dvojnásobné plnenie z poistky domu aj bytu.

NEPOISTENÝ BYT V POISTENEJ BYTOVKE
FlexaFIN: Čo v prípade nepoistenej domácnosti v poistenom by-
tovom dome? 
Allianz: Táto situácia je už menej komfortná lebo záleží na príči-
ne poistnej udalosti. Vlastník sa môže ocitnúť v pozícií poškode-
ného alebo vinníka, prípadne oboch súčasne.

Ak došlo k poškodeniu bytu, vrátane stavebných súčastí 
a príčinou boli základné riziká, prípadne niektoré z pripo-
istení poistenia bytovky, máte nárok na poistné plnenie. 
Podiel maximálneho plnenia je daný celkovou poistnou 
sumou, limitom bytového domu a spoluvlastníckym po-
dielom majiteľa.
Ak je poškodené vnútorné vybavenie bytu a príčinou bola 
udalosť krytá poistením krížovej zodpovednosti bytového 
domu, poškodený vlastník má nárok na náhradu škody 
do limitu, ktorý sa uplatňuje pre celý bytový dom kumula-
tívne. Ak z takejto udalosti boli poškodené susedné byty, 
prípadne spoločné priestory, tiež sú kryté poistkou domu.
Ak škodu spôsobí domácnosť z bežnej činnosti sebe, na 
majetku susedov a/alebo na spoločných priestoroch bude 
ich musieť znášať.

Škody, ktoré spôsobí domácnosť z bežnej činnosti sebe, na ma-
jetku susedov a/alebo na spoločných priestoroch, môžu mať 
likvidačný dopad na rodinný rozpočet. Riešením je poistenie do-
mácnosti, ktoré v Allianz obsahuje štandardne aj zodpovednosť 
z bežnej činnosti domácnosti, s limitom 40 až 200-tisíc €.

NEPOISTENÝ BYT V NEPOISTENEJ BYTOVKE
FlexaFIN: Pán Buday, chceli by ste ešte niečo doplniť na záver?
Allianz: Rád by som sa poďakoval správcom – našim dlhoročným 
partnerom – za úsilie, ktoré venujú osvete medzi vlastníkmi. Po-
istenie nehnuteľnosti je totiž jednoduchšia a istejšia cesta po-
škodeného k získaniu náhrady, ako nárokovanie si škody súdnou 
cestou zo zodpovednosti vinníka, ak svoj majetok nemá poistený.

NOVINKY V POISTENÍ – KONIEC ROKA 
JE U VÄČŠINY SPRÁVCOV SPOJENÝ 
S AKTUALIZÁCIAMI POISTNÝCH ZMLÚV. 
ZMENY PRINÁŠAJÚ VIACERO OTÁZOK ZO 
STRANY VLASTNÍKOV. TENTO ROK JE OTÁZOK 
VIAC AJ Z DÔVODU, ŽE NAJVÄČŠIA POISŤOVŇA 
PREHODNOCUJE STARŠIE POISTNÉ ZMUVY 
PRE POISTENIE BYTOV A DOMÁCNOSTÍ.

S vedúcim oddelenia obchodu neživotného a fi remného poistenia Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s., Ing. Petrom 
Budayom sme si prešli najčastejšie otázky. V prípade záujmu o konzultáciu alebo asistenčné služby sme Vám 
k dispozícií: fl exafi n@respect-slovakia.sk alebo 0911 12 40 50.

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 4/2021
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Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia správcov 
a užívateľov nehnuteľností, členovia sa schádzajú najmenej raz 
ročne a zvoláva ho prezident Združenia. Tohoročné Valné zhro-
maždenie ZSaUN sa konalo dňa 8. septembra 2021, deň pred 
konferenciou Správa budov 2021 v konferenčnej miestnosti ho-
tela Galeria THERMAL Bešeňová. Pozvánku na valné zhromaž-
denie obdržali všetci členovia, ktorí uhradili členský príspevok 
k 31.8. 2021. 

Program valného zhromaždenia
1.   Otvorenie valného zhromaždenia a schválenie programu 

rokovania
2.  Voľba zapisovateľa a členov mandátovej komisie
3.   Správa mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti val-

ného zhromaždenia
4.  Správa o činnosti Združenia za r. 2020/21
5.  Zmeny v predsedníctve ZSaUN 
6.   Členské príspevky na r. 2021 (výška, úhrady, ukončenie 

členstva)
7.  Finančné hospodárenie za r. 2020
8.  Programové ciele ZSaUN na rok 2022
9.   Prednáška: Budúcnosť bývania v bytových domoch 

(Ing. Habánek)
10.   Prednáška: Vodovodné a kanalizačné prípojky 

(František Beňo)
11.  Diskusia 
12.  Záver stretnutia

Po schválení programu valného zhromaždenia a bola zvolená 
mandátová komisia a zapisovateľka. Prezident následne pred-
niesol Správu o činnosti združenia za rok 2020/2021. V správe 
zhodnotil konzultačnú činnosť, propagáciu Združenia cez prís-
pevky a články do novín, vystúpenie v STV 1 v relácii Občan za 
dverami. V správe bola vyhodnotená minuloročná konferencia 
Správa budov 2020, ktorá aj napriek minuloročným opatreniam 
pre Covid-19 bola úspešná. 

Prezident vyslovil poďakovanie členom ZSaUN Zdenke Jurčáko-
vej ako aktívnej konzultantke, JUDr. Zuzane Adamovej Tomkovej 
za právne poradenstvo. Od roku 2021 na Otázky v rubrike časo-
pisu Správca BD odpovedá JUDr. Jana Guoth. 

Začiatkom roku 2021 sa konali semináre on-line, ktoré boli zo 
strany členov ZSaUN hodnotené kladne a je potrebné v nich 
pokračovať. Bola vznesená požiadavka, aby sa zamerali aj na 
obnoviteľné zdroje.

V predsedníctve sa vymenili 2 členovia. A to pána Potančoka 
nahradil František Beňo a Ing. Pavla Puhu nahradila JUDr. Jana 
Guoth. Mgr. Kurimský hovoril o tom, že je potrebné sa začať za-
mýšľať nad jeho výmenou, ako aj nad výmenou Ing. Cirbusovej, 
nakoľko je časť ísť do dôchodku. Je potrebná „nová krv“, aby sa 
činnosť združenia stala efektívnejšou. 

Valné zhromaždenie schválilo výšku členských príspevkov na 
rok 2021 a zaoberalo sa členskou základňou, narastá aj počet 
profesijných partnerov. Zmeny v členskej základni sa týkali nie-
koľkých žiadostí o ukončenie členstva, prevažne SVB. 

Ďalším bodom programu bolo fi nančné hospodárenie združe-
nia. Valné zhromaždenie zobralo na vedomie výsledky hospodá-
renia ZSaUN za rok 2020 a ročnú uzávierku Združenia správcov 
a užívateľov nehnuteľností. 

Na Predsedníctve združenia, ktoré sa konalo decembri 2020, 
boli spracované a schválené Programové ciele ZSaUN na rok 
2021 a 2022. Valné zhromaždenie tieto programové ciele zo-
bralo na vedomie. Jedným z podnetov, ktorým sa bude združe-
nie zaoberať, je riešenie monopolu vodárenských spoločností 
zmenou zákona 442/2002 Z. z. Taktiež v spolupráci s ARTAV sa 
bude ZSaUN aktívne podieľať na zmene vyhlášky na rozpočíta-
vanie tepla a teplej vody. 

ZSaUN plánuje spracovať v súčinnosti s p. Michaláčovou tému 
požiarnej ochrany a dať do tlače „Manuál o požiarnej ochrane“ 
a spolu so zástupcami fi rmy LUKYSTAV pripraví podklady pre 
tlač brožúry „Čo s bytovým domom po obnove“. 

Po konferencii bolo spracované Vyhodnotenie konferencie 
Správa budov 2021 a zaslaný článok do časopisu Správca BD. 
Vyhodnotenie obdržali všetci účastníci konferencie a je zve-
rejnené aj na www stránke združenia. Je už potvrdený termín 
11. konferencie Správa budov 2022, a to na 6. – 8. apríl 2022 
v Bešeňovej.

Novinkou valného zhromaždenia boli prednášky. S prednáškou 
„Budúcnosť bývania v bytových domoch“ vystúpil Ing. Habánek. 
O problémoch s vodovodnými a kanalizačnými prípojky hovoril 
František Beňo. K týmto témam sa rozprúdila diskusia.

Prezident Združenia poďakoval prítomným členom za účasť 
a verí, že sa stretneme v roku 2022. 

Spracovala: 
Ing. Tatiana Cirbusová – výkonný predseda ZSaUN

Deň pred začatím konferencie Správa budov 2021 sa konalo Valné zhromaždenie členov Združenia správcov 
a užívateľov nehnuteľností. 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV ZDRUŽENIA 
SPRÁVCOV A UŽÍVATEĽOV NEHNUTEĽNOSTÍ
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S vonkajším zateplením s použitím expandovaného polystyrénu 
(EPS) sa možno vysporiadať s prirodzenou vlhkosťou bez väčšej 
straty jeho tepelnoizolačných vlastností.

Vlhké murivo zvyšuje riziko vzniku plesní
Vlhnutie muriva vzniká v dôsledku rozdielu teplôt medzi vonkaj-
ším a vnútorným prostredím. Ak je vzduch v interiéri príliš teplý 
a teplota stien je kvôli chladnému vonkajšiemu vzduchu nízka, 
tvorí sa v murive vodná para. Na miestach, kde teplota povrchu 
klesne pod kritickú hodnotu (teplotu rosného bodu), dochádza 
ku kondenzácii. S tým spojená zvýšená vlhkosť muriva môže spô-
sobiť jeho poškodenie v dôsledku premŕzania vonkajšej vrstvy 
(opadávanie nezateplených omietok, a to najmä na starých bu-
dovách). Tam, kde je vysoká vlhkosť, môže dochádzať tiež k vzni-
ku plesní. V žiadnom prípade však nemožno ich vznik spájať so 
zateplením domu. Pri vonkajšom zateplení stavby, napr. fasády, 
je tomu práve naopak. Vonkajšie zateplenie výrazne zníži alebo 
odstráni kondenzáciu vodnej pary vo vnútri konštrukcie. 

Zateplením s použitím polystyrénu možno zabrániť 
premŕzaniu muriva
Zateplením obvodového plášťa budovy sa rosný bod pri dostatoč-
nej hrúbke tepelnej izolácie presunie z povrchu konštrukcie v in-
teriéri do vnútra konštrukcie, a tým sa zvýši vnútorná povrchová 
teplota obvodovej steny. Tu je však potrebné povedať, že hodnota 

tepelnej izolácie všetkých stavebných aj tepelnoizolačných ma-
teriálov sa v laboratórnych podmienkach stanovuje a následne 
deklaruje pri nulovej vlhkosti materiálu. Vieme však, že v praxi je 
nulová hodnota vlhkostí týchto materiálov nereálna. K optimál-
nym materiálom používaným pri zatepľovaní preto patrí expando-
vaný polystyrén, ktorý si aj pri zvýšenej vlhkosti dokáže zachovať 
výborné tepelnoizolačné i mechanické vlastnosti.

Jedinečný materiál pre svoju 
uzatvorenú bunkovú štruktúru
Dôvodom, prečo sa EPS dokáže vysporiadať s vlhkosťou je ten, 
že každá „guľôčka“, z ktorej sa polystyrén skladá, má uzatvorenú 
bunkovú štruktúru odolnú voči vode, ktorá obsahuje tisíce vzdu-
chom naplnených buniek. Pospájaním (vypenením) týchto guľô-
čok sa vytvoria tepelnoizolačná dosky s obrovským množstvom 
izolačných vrstiev. Pri kondenzácií sa vlhkosť vždy vyzráža len 
v tenkej vrstve materiálu (v mieste teploty rosného bodu). Tu nám 
navlhne iba malá časť buniek, z ktorých sa nám vlhkosť nerozši-
ruje do tých ostatných. Pomer vlhkých (tepelnoizolačne vodivých) 
vrstiev voči suchým je nepomerne malý, a tým je tepelná izolácia 
polystyrénu ovplyvnená len minimálne. Jednoducho povedané 
– pri zateplení s použitím expandovaného polystyrénu je dekla-
rovaná hodnota tepelnej vodivosti takmer rovnaká ako skutočná 
hodnota. 

Vonkajšie zateplenie s použitím EPS je efektívne za každých vlh-
kostných podmienok. 

Viac sa dočítate na www.epssr.sk 

Foto: Baloncici/shutterstock.com, sima/shutterstock.com, 
Združenie EPS SR

EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN SA DOKÁŽE 
VYSPORIADAŤ S PRIRODZENOU VLHKOSŤOU
Vlhkosť patrí k nepriateľom obvodových stien aj bytových domov a dokáže výrazne ovplyvniť kvalitu a komfort 
bývania. Zamedziť tvorbe plesní na povrchu vnútornej konštrukcie, predĺžiť jej životnosť a zlepšiť tepelnoizolačné 
vlastnosti, možno kvalitným vonkajším zateplením. 
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V minulom čísle časopisu Správca bytových domov č. 3/2021 
som v článku o pasívnych BD pri poznámke o výmene rozvodov 
SV a TV uviedol, že to nepovažujem z dlhodobého hľadiska za 
správne riešenie. Pre tých, ktorí s týmto názorom nesúhlasili, 
alebo mu celkom nerozumeli, by som chcel doplniť viac infor-
mácií. Zámerom článku teda bude posúdenie prípravy teplej 
vody v bytových domoch. Vysvetlím aké sú výhody a nevýhody 
prípravy teplej vody, možnosti zlepšenia jej kvality a zníženia 
nákladov.

Príprava TV v minulosti
Nedávno som strávil víkend u známych na chalupe v horách. Nie 
je tam elektrina, kúri sa len drevom. Aj teplá voda na kúpanie či 
sprchovanie sa ohrieva v bojleri na tuhé palivo. Princíp je veľmi 
jednoduchý. Ak sa chce niekto z návštevníkov kúpať, treba za-
kúri v bojleri a počkať jednu až dve hodiny, kým sa voda ohreje. 
Hodnotili sme s majiteľom výhody a nevýhody takéhoto riešenia. 
Najväčšia výhoda je v tom, že je teplá voda zadarmo. Žiadne me-
ranie, žiadne platby. Voda aj drevo sú na pozemku, stačí ich hos-
podárne využívať. Nevýhodou takého riešenia je, že teplá voda 
nie je k dispozícii stále. Ktosi z prítomných majiteľovi poradil, aby 
bojler vykúril hneď keď na chalupu príde a potom celé tri dni 
udržiaval oheň a mal by vodu vždy kedy bude chcieť. Neviem, 
ako sa vám tento návrh pozdáva. Tri dni kúriť v bojleri len preto, 
aby bola teplá voda keď sa bude chcieť niekto okúpať. Pravde-
podobne by s tým bolo oveľa viac roboty a určite by sa spálilo 
niekoľkonásobne viac dreva. Ale niekomu to za ten pocit, že má 
na chalupe vždy teplú vodu možno stojí. Mne sa páčila odpoveď 
domáceho pána, ktorý na pripomienku o tom, že by mal teplú 
vodu vždy keby chcel odpovedal: „Ale veď ja mám teplú vodu 
vždy keď ju chcem. Stačí zakúriť a počkať hodinku dve.“

V tejto príhode je vysvetlený základný princíp prípravy teplej 
vody. Neviem, ako jednotlivé systémy pomenovať, ale ak použi-
jem výrazy z nadpisu článku, mohli by sme hovoriť o štandard-
ných a luxusných podmienkach prípravy TV.

Príprava TV v bytových domoch
Prvý spôsob, ktorý pozná väčšina obyvateľov BD je centrálna 
príprava TV. Voda je ohrievaná vo veľkom zásobníku a pomocou 
potrubných rozvodov a čerpadiel rozvádzaná do jednotlivých 
domov a bytov. Zásobník TV môže byť priamo v dome (domová 
kotolňa), alebo inom zdroji tepla a TV mimo domu (sídlisková 
kotolňa, prípadne OST).

Druhým spôsobom je príprava TV priamo v mieste spotreby, 
teda lokálna príprava TV v byte. Pri takomto spôsobe ohrevu TV 
je každý byt vybavený jedným alebo viacerými ohrievačmi vody. 
Pre malú spotrebu (kuchynský drez, umývadlo) je vhodné použiť 
prietokové ohrievače. Pre pokrytie väčšej spotreby TV (sprcha, 
vaňa) je vhodnejší zásobníkový ohrievač.

Pri rozhodovaní o tom, ktorý z uvedených spôsobov prípravy TV 
budeme považovať za štandardný a ktorý za luxusný musíme 
poznať výhody a nevýhody oboch riešení. 

Centrála a lokálna príprava TV – výhody a nevýhody 
Oba uvedené spôsoby prípravy TV majú svoje výhody aj nevýho-
dy. Pokúsim sa preto porovnať prípravu TV podľa rôznych kritérií. 
Zvolil som kritériá, ktoré považujem za dôležité z hľadiska vlast-
níka a užívateľa bytu. Uvedené spôsoby prípravy TV porovnáme 
podľa týchto kritérií:

1.  Prevádzkové náklady.
2.  Investičné náklady.
3.  Kvalita teplej vody.
4.  Hygienické kritérium.
5.  Meranie a rozúčtovanie nákladov.
6.  Perspektíva využitia (OZE).

Vyhodnotenie jednotlivých kritérií z pohľadu vlastníka bytu 
a spotrebiteľa teplej vody.

1. Prevádzkové náklady
Pri riešeniach a zariadeniach s dlhou dobou životnosti sú najdô-
ležitejším kritériom prevádzkové náklady. Prípadné benefi ty ako 
nízka či vysoká cena TV sa prejavujú opakovane a dlhodobo, 
preto majú trvalý vplyv na celkové náklady prípravy teplej vody 
v domácnosti.

Pre vyhodnotenie prevádzkových nákladov je dôležité vychádzať 
z presných údajov. Pre potreby tohto článku posúdime spotre-
bu tepla a náklady na prípravu teplej vody v troch bytových do-
moch. Potom ich porovnáme s jedným z týchto domov v ktorom 
budeme uvažovať s lokálnou prípravou TV v bytoch. Základné 
údaje spotreby TV v jednotlivých domoch sú uvedené v tab. 1.

Tab. 1  Základné údaje o BD a ich spotrebe TV

BD POPIS M. J. A B C

1 Počet bytov b. j. 22 96 80

2 Spotreba TV m3 427,20 2 605,00 2 595,70

3 Teplota vody °C 40 52 55

4 Teplo normal. 
TV kWh 14 851,35 126 582,16 135 071,64

5 Teplo na 
ohrev TV kWh 61 534,95 252 233,00 207 405,50

6 Rozdiel % 314,34 99,26 53,55

7 Merné teplo 
TV

kWh/
m3 144,04 96,83 79,90

8 TV fi xné € 2 824,00 4 000,76 5 352,38

9 TV variabilné € 2 983,21 10 484,99 9 913,98

10 Jed. cena TV €/m3 16,09 8,06 8,38

Ing. Jozef Habánek, e-mail: info@zateplo.sk, autor je energetický audítor, pracuje v Žiline

Nedávno uplynulo 32. výročie Nežnej revolúcie a to je, hlavne pre tých skôr narodených, akýsi podnet na 
bilancovanie. Niečo z revolučných predsavzatí sa podarilo viac, niečo menej. A niektoré oblasti života na Slovensku 
sa v posledných desaťročiach prakticky nezmenili. Do tejto kategórie možno zaradiť aj energetiku. Vlastníci 
a užívatelia bytov v bytových domoch sú s výsledkami energetickej politiky štátu konfrontovaní pri vyúčtovaní 
nákladov na bývanie. Konkrétne sa jedná o vykurovanie a prípravu teplej vody, ale aj dodávku plynu a elektriny. 
Z uvedených oblastí by som sa chcel v tomto článku venovať problematike teplej vody.

TEPLÁ VODA V BD – ŠTANDARD ALEBO LUXUS?
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V tabuľke sú uvedené údaje o troch rôznych BD. Pripomínam, 
že domy nie sú pripojené na jeden zdroj TV a dokonca sa ani 
nenachádzajú v jednom meste. V stĺpci označenom písmenom 
A sú údaje jedného staršieho 4-podlažného BD, v ktorom je 22 
bytov. Teplá voda je do BD dodávaná zo sídliskovej OST, ktorá je 
zásobovaná teplom z teplárne vzdialenej vzdušnou čiarou viac 
ako 3,5 km. Dĺžka rozvodov tepla a teplej vody je veľká, čo sa 
prejaví na vysokom podiele tepelných strát. Možno aj to je dô-
vodom, že je TV ohrievaná len na teplotu asi 40 °C. V stĺpci B 
sú údaje z 8-podlažného BD v ktorom je 96 bytov. Teplá voda je 
pripravovaná vo vlastnej plynovej kotolni. V tomto BD sú tepelné 
straty závislé len od teploty TV a kvality izolácie vnútorných roz-
vodov. Teplá voda je ohrievaná na teplotu 55 °C a rozvody v BD 
boli vymenené a tepelne izolované. Posledný BD je tiež 8-pod-
lažný a je v ňom 80 bytov. Teplá voda je dodávaná zo sídliskovej 
plynovej kotolne, ktorá sa nachádza asi 150 m od objektu. Tep-
lá voda má na výstupe z PK teplotu asi 57 °C, predpokladaná 
teplota vody v BD je 55 °C.

Ak porovnáme údaje v tabuľke 1 zistíme, že medzi posudzova-
nými objektmi sú výrazné rozdiely v cene teplej vody. Rozdiel 
medzi najnižšou a najvyššou cenou je viac ako 100 %. V cene 
TV je započítaná cena vody (rovnaká pre všetky domy) aj nák-
lady na teplo pre jej ohrev. Najvyššia cena TV je v objekte A aj 
napriek tomu, že má najnižšiu priemernú spotrebu vody len 
19,42 m3/byt. Užívatelia bytov sa museli zmieriť s tým, že cena 
TV 16,09 €/m3 je vysoká a snažia sa maximálne šetriť. Je im 
to však málo platné, lebo príčinou vysokej ceny je veľký podiel 
nákladov na teplo pre ohrev vody, ktoré predstavujú skoro 85 % 
celkovej ceny. Za povšimnutie stojí tiež vysoký podiel fi xných ná-
kladov, ktorý je skoro 50 % z nákladov na teplo. 

Najnižšia cena TV vychádza v BD s vlastnou kotolňou. Priemer-
ná spotreba TV je tam 27,14 m3/byt a jej teplota 52 °C. Nízka 
cena TV je v tomto BD dosiahnutá hlavne vďaka nízkym fi xným 
nákladom na prevádzku vlastnej kotolne. Spotrebu TV môžeme 
považovať na slovenské pomery za primeranú. Ale vzhľadom na 
vysokú teplotu TV je spotreba pomerne vysoká a záujem o zní-
ženie spotreby, vzhľadom na jej nízku cenu, je zanedbateľný.

V poslednom BD (stĺpec C) je priemerná spotreba TV najvyššia 
32,45 m3/byt a jej teplota 55 °C. Cena TV je mierne vyššia ako 
v objekte B, ale rozdiel nie je výrazný. Vzhľadom na najvyššiu 
teplotu TV je prekvapujúca najvyššia priemerná spotreba. Ale tá 
závislí hlavne od počtu osôb v dome, ktoré nie sú v priemernej 
spotrebe zohľadnené. 

Okrem konečnej ceny treba zamerať pozornosť aj na mernú spot-
rebu tepla na ohrev vody a podiel tepelných strát. Pre tento účel 
je v riadku 4 tabuľky uvedený údaj o teoretickej, teda fyzikálnej 
hodnote množstva tepla, potrebného na ohriatie uvedeného 
množstva vody na danú teplotu so 100 % účinnosťou. Teda bez 
tepelných strát. Porovnaním tejto teoretickej hodnoty so skutoč-
ne spotrebovaným množstvom tepla dostaneme rozdiel v spot-
rebe, ktorý je v riadku 6 vyjadrený v percentách. Pre vysvetlenie 
týchto údajov použijem objekt B s vlastnou kotolňou.

Celková spotreba TV bola 2605 m3 a teplota ohriatej vody 
52 °C. Na ohriatie rovnakého množstva vody z teploty 10 na 
52 °C je potrebné množstvo tepla 126 582 kWh. Skutočná 
spotreba tepla bola 252 233 kWh to znamená, že v dome spot-
rebovali viac o 99,26 % tepla. Toto teplo predstavuje tepelné 
straty zdroja a potrubných rozvodov pri distribúcii a cirkulácii 
teplej vody. Treba uviesť, že vzhľadom na rozsah potrubných 
rozvodov a teplotu TV je táto hodnota primeraná. V podobných 

BD s rozsiahlymi potrubnými rozvodmi prakticky nie je možné 
pripraviť TV s podielom strát nižším ako 90 %. 

Výnimku tohto predpokladu a často aj fyzikálnych zákonov sú 
BD, pri ktorých nie je množstvo tepla potrebného na ohrev TV 
merané, či skôr vypočítané objektívne. Medzi také domy možno 
zaradiť posudzovaný objekt C. Ak porovnáme mernú spotrebu 
tepla na ohrev vody (riadok 7) vidíme, že v objekte B s vlast-
ným zdrojom TV bez vonkajších rozvodov bola merná spotreba 
96,83 kWh/m3. Pritom podobný objekt C s vonkajšími rozvodmi 
a vyššou teplotou TV dosiahol mernú spotrebu 79,90 kWh/m3 
a tepelné straty predstavovali len 53,55 %. Takéto prevádzkové 
hodnoty sú priam ideálne, ale žiaľ nereálne.

Ako je to možné? To pochopíme keď vyhodnotíme rovnakým 
spôsobom spotrebu tepla objektu A. V tomto objekte je merná 
spotreba tepla na ohrev vody 144,04 kWh/m3 a tepelné straty 
predstavovali neskutočných 314,34 %. A to napriek tomu, že 
mal tento BD najnižšiu spotrebu a dodávaná TV mala najnižšiu 
teplotu. Dokonca výrazne nižšiu ako uvádzajú naše predpisy. 
Ako si to možno vysvetliť a zorientovať sa v tejto problematike? 
Vysvetlenie možno nájsť v článku p. Ďurčíka s názvom Vplyv zá-
kladnej zložky na cenu TV, ktorý bol uverejnený v minulom čísle 
časopisu Správca bytových domov. Princíp je rovnaký, príčinou 
rozdielov sú fi xné náklady na ohrev TV. Rozdiel je len v tom, že 
tieto náklad sú rozdelené medzi odberné miesta podľa namera-
nej spotreby. Lenže spotreba TV závisí výrazne od teploty vody. 
Ak chce užívateľ bytu napríklad napustiť do vane 100 litrov TV 
o teplote 40 °C, potrebuje na to zmiešať 66,6 litra vody o tep-
lote 55 °C so studenou vodou o teplote 10 °C. Teda 2/3 teplej 
a 1/3 studenej vody. Ak má užívateľ bytu k dispozícii TV o tep-
lote len 40 °C, jeho spotreba bude 100 litrov. To je o 50 % viac, 
ako pri vode o teplote 55 °C. Takže objekty s nižšou teplotou 
TV majú automaticky vyššiu spotrebu. Ale vzhľadom k tomu, že 
teplota TV v mieste spotreby nie je meraná, je spotreba tepla na 
ohrev vody vrátane tepelných strát rozúčtovaná rovnomerne. To 
znamená, že dom s teplotou vody len 40 °C má spotrebu vyš-
šiu o 50 % a rovnakým pomerom je vyúčtovaná spotreba tepla. 
Teda fi xné aj variabilné náklady na teplo sú tiež o 50 % vyššie. 
Toto zistenie vyznieva veľmi znepokojujúco. Na jedenej strane 
meriame presne spotrebu vody, ale nezohľadňujeme rozdiel 
v spotrebe v závislosti od jej teploty a náklady na ohrev vody ro-
zúčtujeme úplne nezmyselne. Namiesto toho, aby sme odbera-
teľom s nízkou teplotou vody množstvo tepla na jej ohrev prime-
rane znížili, tak im ho neprimerane zvýšime. Výsledný efekt je 
taký, že spotrebitelia, ktorí majú nižšiu teplotu vody a snažia sa 
s vodou šetriť, zaplatia za ňu viac. A naopak spotrebitelia, ktorí 
odoberajú teplejšiu vodu platia za ňu nižšiu cenu. 

Všetky tieto problémy je možné odstrániť individuálnym ohre-
vom TV v bytoch. Z troch posudzovaných BD možno považovať 
za štandardný objekt B, v ktorom sú tepelné straty pri distribúcii 
TV skoro rovnaké ako množstvo tepla potrebné na ohrev vody. 
Zníženie tepelných strát by bolo možné len pri nižšej teplote TV, 
čo je vzhľadom na hygienické požiadavky nevhodné riešenie. 
Jediným spoľahlivým spôsobom zníženia tepelných strát je zru-
šenie potrubných rozvodov. V prípade lokálneho ohrevu v prie-
tokových a zásobníkových ohrievačoch budú tepelné straty vý-
razne nižšie. Za predpokladu, že by bol v každom byte objektu B 
zásobníkový ohrievač vody s objemom 80 l a všetky ohrievače, 
teda 96 ks, by boli v prevádzke nepretržite celý rok, bola by te-
pelná strata týchto ohrievačov 37 493 kWh. Pri takomto spô-
sobe prevádzky ohrievačov by bola celková spotreba tepla na 
ohrev rovnakého množstva vody 164 075 kW. Spotreba tepla 
by teda bola asi o 35 % nižšia, a merná spotreba by dosiahla 
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hodnotu menej ako 63 kWh/m3. To je najnižšia merná spotreba 
na ohrev TV zo všetkých porovnávaných objektov. Ak by sa uží-
vatelia bytov správali disciplinovane a ohrievali by TV len v po-
trebnom čase, napríklad 2 hodiny denne (štandard chalupy), 
dosiahli by zníženie spotreby tepla až 49 % a merná spotreba 
tepla na ohrev vody by bola menej ako 50 kWh/m3. 

Hlavnou výhodou lokálneho ohrevu TV v bytoch je jednak nízka 
spotreba energie a tiež fakt, že o prípadných tepelných stratách 
aj teplote TV rozhoduje každý užívateľ bytu individuálne. Dru-
hou dôležitou výhodou je, že prípadné tepelné straty ohrievačov 
vody „ostávajú“ v byte. V zimnom období je toto teplo využité 
na vykurovanie vo forme vnútorných tepelných ziskov. Neexis-
tuje niečo ako spoločné tepelné straty potrubných rozvodov BD, 
ktoré treba nejakým spôsobom rozdeliť medzi byty. Napríklad 
pomocou záhadných koefi cientov.

2. investičné náklady
Hlavnou výhodou každého existujúceho spôsobu prípravy TV je 
to, že celý systém je nainštalovaný a nejakým spôsobom fun-
guje. Dodávateľ teplej vody a prevádzkovateľ systému sa snaží 
odberateľov presvedčiť o tom, že práve ten systém je pre nich 
najlepší a najvhodnejší. Prípadné nedostatky sa snaží zamlčať, 
spochybniť či inak bagatelizovať. Preto treba na niektoré z nich 
upozorniť. Je potrebné si tiež uvedomiť, že každá zmena systé-
mu, si vyžiada určité náklady, čas, priestor a tiež prispôsobenie 
sa novým podmienkam. Nie je ale pravdou, že existujúce systé-
my nevyžadujú žiadne náklady. O tom, aké sú náklady na pre-
vádzku centrálnej prípravy TV sa možno presvedčiť porovnaním 
fi xných a variabilných nákladov za teplo na ohrev TV. V uvede-
ných príkladoch je to od 27 % pri objekte B s vlastnou kotolňou 
až po 49 % pri objekte C vzdialeného od hlavného zdroja tepla. 
Na servis, opravy a rekonštrukcie zariadení na prípravu TV a po-
trubných rozvodov, na jej distribúciu, prevádzkovatelia vynakla-
dajú nemalé prostriedky, ktoré sú zahrnuté práve vo fi xných ná-
kladoch. V prípade vnútorných zariadení objektu patrí do tejto 
kategórie hlavne výmena potrubných rozvodov, tepelná izolácia, 
prípadne hydraulické vyregulovanie. V sumáre všetky náklady 
výrazne prevyšujú prípadné náklady na rekonštrukciu systému 
prípravy TV a prechod na individuálny ohrev vody v bytoch. 

3. Kvalita teplej vody
Pri posudzovaní kvality TV je najdôležitejšia jej teplota. Vplyv 
rozdielnej teploty TV na jej spotrebu a konečnú cenu som uvie-

dol pri posudzovaní prevádzkových nákladov. V tejto časti spo-
meniem len hlavné rozdiely požadovanej kvality TV pri centrál-
nom a individuálnom spôsobe ohrevu. Pri centrálnom ohreve je 
teplota vody určená dodávateľom. V prípade vlastnej kotolne si 
môžu teplotu vody zvoliť vlastníci ako prevádzkovatelia zdroja 
TV. Odporúčaná teplota TV na výtoku v byte je 55 °C. Takáto 
teplota by mala byť dosiahnutá podľa normy [2] do 30 sekúnd 
po otvorení výtokovej armatúry. Podľa našich predpisov [3] má 
byť teplota TV u odberateľa 45 až 55 °C. Ani táto požiadavka 
nie je často dodržaná. Najlepší spôsob pre zníženie tepelných 
strát a zvýšenie spotreby „teplej“ vody je zníženie jej teploty. 

Presvedčivým dôkazom o neefektívnom spôsobe ohrevu TV 
v centrálnom zdroji s cirkuláciou je napríklad vyhláška [4], ktorá 
okrem iného uvádza spôsob určenia hospodárnosti prípravy TV. 
Táto vyhláška je pre bežných užívateľov bytov málo známa, pre-
to vysvetlím jej základný princíp pre posúdenie prípravy TV.

Podobne ako som v riadku 4 tab. 1 uviedol teoretické, či norma-
lizované množstvo tepla na ohrev vody na požadovanú teplotu, 
sú aj v prílohe č. 2 vyhlášky 328/2005 uvedené odporúčané 
hodnoty spotreby tepla, ako „normatívne ukazovatele“. Sú to 
vlastne akceptovateľné, či prípustné hodnoty spotreby tepla na 
ohrev 1 m3 teplej vody. Je zarážajúce, že nikde v celej vyhláš-
ke nie je uvedené s akou teplotou vody bolo pri stanovení tých 
ukazovateľov počítané!? Vyzerá to tak, že niekto dokázal vypočí-
tať množstvo tepla potrebné na ohrev vody bez toho, aby vedel 
z akej počiatočnej teploty na akú konečnú teplotu by sa voda 
mala ohrievať. To je výkon hodný povšimnutia. 

Podobne ako v prípade posudzovaných BD som aj normatív-
ne ukazovatele z vyhlášky 328/2005 porovnal s teoretickým 
množstvom tepla na ohrev vody. Pri výpočte som predpokladal 
počiatočnú teplotu studenej vody 10 °C a výpočet som robil pre 
konečnú teplotu ohriatej vody 35 až 55 °C odstupňovanú po 
5 °C. Výsledky sú uvedené v tab. 2.

V tabuľke č. 2 sú uvedené normatívne ukazovatele spotreby 
tepla na ohrev vody podľa vyhlášky č. 328/2005. Tie sú odstup-
ňované podľa spotreby teplej vody na osobu za rok! Teda nie 
podľa teploty vody. Vo vyhláške nie je uvedené, či je uvažovaná 
priemerná spotreba TV za jednotlivé domy alebo všetky odber-
né miesta pripojené na zdroj TV. Tiež nie je uvedené, ako sa po-
stupuje pri určení spotreby TV na osobu v prípade, ak je k zdroju 

Tab. 2  Porovnanie normatívnych ukazovateľov a teoretického množstva tepla na ohrev vody

SPOTREBATV 
NA OSOBU 

ZA ROK

NORMATÍVNA 
SPOTREBA TEPLA

POMER TEPLA 
55 °C 

(52,04 kWh/m3)

POMER TEPLA 
50 °C 

(46,29 kWh/m3)

POMER TEPLA 
45 °C 

(40,53 kWh/m3)

POMER TEPLA 
40 °C 

(34,76 kWh/m3)

POMER TEPLA 
35 °C 

(28,99 kWh/m3)

m-3 GJ . m-3 kWh . m-3 % % % % %

16 < 0,300 83,33 60,1 80,0 105,6 139,7 187,4

do 16 0,307 85,28 63,9 84,2 110,4 145,3 194,2

do 15 0,316 87,78 68,7 89,6 116,6 152,5 202,8

do 14 0,326 90,55 74,0 95,6 123,4 160,5 212,3

do 13 0,338 93,89 80,4 102,8 131,7 170,1 223,9

do 12 0,351 97,50 87,4 110,6 140,6 180,5 236,3

do 11 0,367 101,94 95,9 120,2 151,5 193,2 251,6

do 10 0,386 107,22 106,0 131,6 164,5 208,4 269,9

do 9 0,410 113,89 118,9 146,0 181,0 227,6 292,9

do 8 0,439 121,94 134,3 163,4 200,9 250,8 320,6

do 7 0,477 132,50 154,6 186,2 226,9 281,1 357,1

do 6 0,527 146,39 181,3 216,2 261,2 321,1 405,0
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TV pripojená napríklad škola, obchod, či iné objekty občianskej 
vybavenosti. Vo vyhláške nie je vlastne nič okrem záhadne vypo-
čítaných ukazovateľov.

Z porovnania hodnoty ukazovateľov s teoreticky vypočítanou 
spotrebou tepla na ohrev vody je možné vidieť, že v prípade 
ohrevu vody na teplotu 55 °C sú podľa vyhlášky považované za 
hospodárne také systémy, ktorých spotreba tepla je vyššia o 60 
až 181 %. A pri ohreve vody na teplotu 40 °C sú „akceptovateľ-
né“ straty 139 až 321 %. V skutočnosti nemá vyhláška žiadny 
praktický význam. Bez uvedenia teploty vody a spôsobu určenia 
priemernej spotreby teplej vody na osobu za rok, je prakticky ne-
použiteľná. Ale aj napriek tomu vytvára dostatočný priestor na 
to, aby bolo možné aj veľmi neefektívny systém prípravy TV po-
važovať za hospodárny. Tým vlastne umožňuje udržiavať v pre-
vádzke zastarané a neefektívne systémy centrálnej prípravy TV. 
Z toho vyplýva, že existujúca legislatíva nenúti prevádzkovateľov 
systémov centrálnej prípravy TV znižovať tepelné straty a tým aj 
výslednú cenu TV.

4. Hygienické kritérium
Veľmi dôležitou požiadavkou prípravy a distribúcie TV je jej hy-
gienická nezávadnosť. Problémom je výskyt baktérií v rozvo-
doch teplej vody. Medzi najnebezpečnejšie pre človeka patria 
baktérie z rodu Legionella, pre ktoré je ideálnym prostredím na 
prežitie a reprodukciu voda o teplote 25 až 50 °C s malou, prí-
padne nulovou rýchlosťou prúdenia. To je hlavný dôvod prečo je 
požadovaná minimálna teplota TV 55 °C vo vratnom potrubí. 
Lenže naše predpisy pravdepodobne nepovažujú baktérie za 
nebezpečenstvo, alebo ich navrhovateľom nezáleží na zdraví 
užívateľov bytov. Ako si inak možno vysvetliť ustanovenia našich 
predpisov [5] podľa ktorých je najnižšia povolená teplota TV len 
45 °C a ani tá nemusí byť dodržaná v noci v čase od 23.00 do 
04.00 h! Odporúčaná sterilizácia potrubia teplou vodou ohria-
tou na 70 °C sa tiež u nás nerobí. Vyzerá to tak, že našim záko-
nodarcom záleží viac na tých baktériách ako na ľuďoch.

Zníženie tepelných strát aj ceny TV je možné ohriatím vody na 
nižšiu teplotu, prípadne vypínaním cirkulačných čerpadiel v noč-
ných hodinách. Oba uvedené postupy však zlepšujú podmienky 
pre výskyt baktérií a tým zhoršujú hygienické vlastnosti TV [1]. 

5. Meranie a rozúčtovanie nákladov
Problémy správneho rozúčtovania nákladov na prípravu TV som 
uviedol pri hodnotení prevádzkových nákladov. Bez sledovania 
teploty a obsahu tepla v dodávanej teplej vode je meranie len 
na základe odobraného množstva nesprávne a nespravodlivé. 
V uvedených príkladoch posudzovaných BD predstavuje podiel 
nemeraných nákladov na TV 70 až 85 %! Pri takomto spôsobe 
stanovenia ceny TV je o správnosti či presnosti asi zbytočné vô-
bec uvažovať.

Problém s meraním spotreby a rozúčtovaním nákladov je ešte 
výraznejší v prípade, keď TV nemá trvale približne rovnakú tep-
lotu. Ak napríklad v BD v nočných hodinách znížime teplotu TV, 
prípadný odber chladnejšej vody bude zmeraný rovnako, ako 
keby sa jednalo o teplú vodu. Aj preto je obmedzovanie teploty 
TV v určitom čase nesprávne.

6. Perspektíva využitia
Z dlhodobého hľadiska je dôležité posúdenie perspektívy jed-
notlivých systémov prípravy TV. Pri hodnotení centrálnej prípra-
vy TV a jej distribúcie potrubnými rozvodmi, ktorá je využívaná 
v prevažnej väčšine BD na Slovensku sa vyskytuje mnoho ne-
dostatkov. Medzi hlavné nedostatky možno zaradiť:

vysoké prevádzkové náklady,
neefektívne využitie tepla,
vysoký podiel tepelných strát,
náročný servis a údržba,
nevyhovujúca kvalita TV,
možný výskyt baktérií v TV,
nespravodlivé určenie ceny TV.

K týmto nedostatkom treba zaradiť aj ďalší problém, ktorým je 
problematické využitie obnoviteľných zdrojov energie. Prípra-
va TV má ideálne podmienky pre využitie OZE, ako napríklad 
fotovoltaické systémy, prípadne tepelné čerpadlá. Pomocou 
tepelných čerpadiel je možné teplo vody vypúšťanej zo sprchy, 
z vane, práčky aj umývačky riadu znova využiť na ohrev vody. Ale 
len v tom prípade, ak je miesto výskytu odpadného tepla blíz-
ko miesta prípravy TV. Ak TV pripravujeme v centrálnom zdroji, 
napríklad sídliskovej kotolni, využitie odpadného tepla z objek-
tov nie je možné. Podobne aj v prípade využitia iných OZE sú pri 
centrálnom ohreve možnosti veľmi obmedzené. Pritom hlavne 
v letnom období sú podmienky na ohrev TV z OZE, napríklad po-
mocou slnečnej energie ideálne. Pri správne navrhnutom systé-
me lokálneho ohrevu TV v kombinácii s OZE by bolo možné väč-
šiu čas roka pripravovať TV s minimálnymi nárokmi na energiu, 
teda prakticky zadarmo. 

Čo dodať na záver?
Problematika prípravy TV a spravodlivého rozúčtovania nákla-
dov na jej prípravu je veľmi komplikovaná. V článku som sa sna-
žil poukázať na mnohé nedostatky, ktoré sa vyskytujú pri cen-
trálnom ohreve TV. Prakticky jedinou výhodou tohto systému je 
fakt, že zariadenia sú už nainštalované a dodávka TV nejakým 
spôsobom funguje. Ale z hľadiska budúcnosti je takýto systém 
nevhodný a neudržateľný. Cieľom energetickej politiky EU je 
znižovanie spotreby tepla a zvyšovanie podielu OZE pri výrobe 
energie. Centrálna príprava TV používaná na Slovensku nie je 
vyhovujúca pre žiadnu z týchto požiadaviek. Preto je zarážajúce, 
že napriek pretrvávajúcim nedostatkom a prakticky nulovej per-
spektíve využitia centrálneho ohrevu TV v budúcnosti, stále pod-
porujeme len existujúce systémy a zbytočnú výmenu potrubných 
rozvodov v BD. Tento nepriaznivý stav nedokážu zmeniť ani zá-
hadné koefi cienty, zvláštne metódy rozúčtovania a určenia hos-
podárnosti prevádzky zariadení, ktoré vymysleli a stále vymýšľa-
jú rôzni pseudoexperti. Preto nám ostáva len dúfať, že si niekto 
na Slovensku konečne uvedomí význam a potenciál alternatív-
neho spôsobu prípravy TV a namiesto neefektívneho, drahého 
a neperspektívneho luxusu, ktorý si mnoho vlastníkov nemôže 
dovoliť, prejdeme aj v BD na optimálny, spoľahlivý a ekonomicky 
aj ekologicky prospešný štandard. 
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Prosím o právnu pomoc vo veci posúdenia hlasovania o tej istej 
veci. BD plánuje čerpať fi nančné prostriedky zo ŠFRB. V mesiaci 
062021 sme ako správa vyhlásili písomné hlasovanie k prácam, 
ktoré sa majú na BD konať a čerpať fi nancie zo ŠFRB (predtým 
sa konala schôdza vlastníkov, kde sa dohodli podmienky, dodá-
vateľov a pod.) Bolo to v mesiaci 062021. Na čerpanie fi nancií zo 
ŠFRB a práce v písomnom hlasovaní 062021 nebol dostatočný 
počet 2/3 vlastníkov, t. z., že písomné hlasovanie nebolo úspeš-
né. Kolegyňa v mesiaci 092021 vyhlásila po dohode s vlastník-
mi nové písomné hlasovanie k čerpaniu fi nancií zo ŠFRB a k prá-
cam BD. Po ukončení písomného hlasovania a pri spočítaní 
hlasov s overovateľmi písomného hlasovania, jeden overovateľ 
napadol celé písomné hlasovanie 092021, že sa hlasovalo v me-
siaci 092021 o tej istej veci aj v mesiaci 062021 a je potrebný 
v tomto prípade súhlas 4/5 vlastníkov. Prosím o informáciu, či je 
možné písomné hlasovanie 062021 a 092021 o tej istej veci?
Podstatné pre správne zodpovedanie tohto problému nie je len 
to či sa jedná o tú istú otázku, ale aj to, či v rámci jedného roka 
spätne došlo k platnému rozhodnutiu o tejto otázke.

Tzv. opakované hlasovanie upravuje ustanovenie § 14b ods. 6 
zákona 182/1993 Z. z. 
V podstate opakované hlasovanie znamená, že vlastníci bytov 
a NP v dome hlasujú o určitej veci (otázke) znovu, nie však pri 
každom opakovanom hlasovaní sa postupuje podľa uvedeného 
odseku 6. Kedy sa teda jedná o také hlasovanie, pri ktorom vlast-
níci musia dosiahnuť zákonom zvýšené kvórum, t. j. počet hlasov 
potrebných pre prijatie rozhodnutia?

Ak sú súčasne splnené nasledovné podmienky, tak v takomto hla-
sovaní musí byť použité zvýšené kvórum:

hlasuje sa o tej istej veci (podstatný je obsah a nie názov 
veci alebo formulácia otázky),
hlasuje sa do jedného roka (podstatný je dátum prvého 
hlasovania a dátum opakovaného hlasovania)
prvé hlasovanie o veci bolo platné (podstatné je aký bol 
celkový počet hlasov a ako na hlasovaní hlasovali).

Hlasovanie vlastníkov môžeme za platné považovať vtedy, ak:
bolo zvolané a konané za dodržania zákonných podmie-
nok (zvolanie oprávnenou osobou, oznámenie vopred, 
vyhotovenie zápisnice, správne znenie schvaľovaných 
otázok, hlasovacie listiny správne vyplnené a podpisy 
vlastníkov potvrdené overovateľmi a podobne),
o veci hlasovali vlastníci potrebným počtom hlasov, aký 
vyžaduje § 14b zákona podľa veci.

Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 283/2018 Z. z., touto nove-
lou sa zjednodušuje úprava hlasovania vlastníkov bytov a nebyto-
vých priestorov. Návrh zákona predpokladá štyri druhy rozhodo-
vania vlastníkov rozdelených podľa požadovaného počtu hlasov. 
Napr. dôvodová správa vysvetľuje, že súhlas nadpolovičnej väčši-
ny hlasov všetkých vlastníkov sa vyžaduje na platné hlasovanie 
o koncepčných otázkach prevádzky domu, ako sú zmluvné vzťahy, 
personálne otázky… Z toho môžeme vyvodiť, že ak vlastníci hla-
sovali za vec, o ktorej sa hlasuje potrebným počtom hlasov, vtedy 
považujeme hlasovanie sa platné. Platné však bude hlasovanie 
nielen vtedy, ak potrebná väčšina hlasuje ZA, ale aj vtedy, ak po-
trebná väčšina hlasuje PROTI.

Príklady: Na schôdzi vlastníci hlasovali o návrhu na vykonanie 
dobrovoľnej dražby bytu v dome vlastníka, ktorý má dlh. Celkový 
počet hlasov v dome je 50, t. j. 50 bytov a NP spolu v dome. Na 
prijatie rozhodnutia o tejto veci je potrebné, aby hlasovala nad-
polovičná väčšina hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome 
(§ 14b ods. 1 písm. o) zák. č. 182/1993 Z. z. v platnom znení).

Príklad 1
Celkovo hlasov: 50, Prítomných 31, ZA 30 hlasov, PROTI 1 
hlas, ZDRŽALO sa 0.

  Z celkového počtu 50 hlasov hlasovali za vykonanie dob-
rovoľnej dražby vlastníci s 30 hlasmi a vlastník s 1 hlasom 
bol proti. V uvedenom prípade bola potrebná väčšina dodr-
žaná, preto hlasovanie bolo platné. Výsledkom hlasovania 
je rozhodnutie vlastníkov vykonať dobrovoľnú dražbu bytu 
vlastníka, ktorý je dlžníkom. Platné rozhodnutia sú záväzné 

PRÁVNIK RADÍ...
Od našich čitateľov dostávame stále množstvo rôznych otázok, ktoré sa týkajú problematiky správy budov. Aj v tomto 
čísle vám prinášame v rubrike Právnik radí... odpovede vaše otázky. Odpovedá JUDr. Zuzana Adamová Tomková, ktorú 
mnohí poznáte z konferencií Správa budov.

Všetkým obchodným partnerom 
a spolupracovníkom ďakujeme 

za doterajšiu spoluprácu a v roku 2022 želáme 
pevné zdravie, veľa radostných dní 

a mnoho chuti do práce.
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pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. 
Podľa tohto rozhodnutia musí napr. aj správca ďalej konať.

Ak by vlastníci chceli toto rozhodnutie zmeniť a rozhodnúť nevy-
konať dobrovoľnú dražbu bytu voči konkrétnemu vlastníkovi, tak 
do 1 roka od prijatia tohto rozhodnutia musia znovu rozhodnúť 
už zvýšeným kvórom – dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých 
vlastníkov bytov a NP v dome. Pri opakovanom hlasovaní musia 
teda dodržať § 14b ods. 6 zák. č. 183/1993 Z.z.

Príklad 2 
Celkovo hlasov: 50, Prítomných 30, ZA 15 hlasov, PROTI 
15 hlas, ZDRŽALO sa 0 .

  Z celkového počtu 50 hlasov hlasovali za vykonanie dobrovoľ-
nej dražby vlastníci s 15 hlasmi a proti boli vlastníci s 15 hlas-
mi. V uvedenom prípade nebola potrebná väčšina dodržaná 
(pretože vlastníci prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčši-
nou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome), preto hla-
sovanie nebolo platné. Nepočíta sa celkový počet hlasov, ktorí 
o veci hlasovali, ale tí, ktorí prejavili súhlas, resp. nesúhlas. 
Ak by vlastníci chceli o tejto veci znovu rozhodovať, nemusia 
dodržať § 14b ods. 6 zák. č. 183/1993 Z. z., pretože o veci 
nebolo rozhodnuté platne. 

Poznámka: Slovo súhlas v texte zákona vyvoláva dojem, že do 
úvahy sa môžu brať len hlasy ZA, teda platné rozhodnutie bude 
len to, keď vlastníci hlasovali potrebnou väčšinou ZA, no takýto 
výklad nie je úplný. Ak vlastníci potrebnou väčšinou hlasujú o veci 
PROTI rovnako prijmú určité rozhodnutie a aj takéto hlasovanie je 
potrebné považovať za platné. 

Príklad 3 
Celkovo hlasov: 50, Prítomných 31, ZA 1 hlasov, PROTI 30 
hlas, ZDRŽALO sa 0 .

  Z celkového počtu 50 hlasov hlasoval za vykonanie dobro-
voľnej dražby vlastník s 1 hlasom a vlastníci s 30 hlasmi 
boli proti. V uvedenom prípade bola potrebná väčšina dodr-
žaná, preto hlasovanie bolo platné. Výsledkom hlasovania 
je rozhodnutie vlastníkov nevykonať dobrovoľnú dražbu bytu 
vlastníka, ktorý je dlžníkom (hlasovanie proti nemôžeme len 
gramaticky vyložiť, že je to protiklad súhlasu, ale vykladať ho 
musíme v celom jeho význame v zmysle zákona, teda jedná 
sa teda súhlas vlastníkov nekonať dobrovoľnú dražbu). Platné 
rozhodnutia sú záväzné pre všetkých vlastníkov bytov a neby-
tových priestorov v dome.

Ak by vlastníci chceli toto rozhodnutie zmeniť a rozhodnúť predsa 
vykonať dobrovoľnú dražbu bytu voči konkrétnemu vlastníkovi, 
tak do 1 roka od prijatia tohto rozhodnutia musia znovu rozhodnúť 
už zvýšeným kvórom – dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých 
vlastníkov bytov a NP v dome. Pri opakovanom hlasovaní musia 
teda dodržať § 14b ods. 6 zák. č. 183/1993 Z. z.

Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 283/2018 Z. z. je cieľom tej-
to úpravy zabrániť nežiaducej praxi, keď o tej istej veci viackrát 
hlasovali rôzne skupiny vlastníkov v dome s rozdielnymi rozhod-
nutiami, ktoré boli často protichodné. Uvedené sa vzťahuje na 
hlasovanie vlastníkov bytov a NP na schôdzi aj na ich písomné 
hlasovanie.

Vo veľkých bytovkách býva „ohrozených“ vecí naozaj veľa. Z dô-
vodu pohybu veľkého množstva ľudí vhodné kontrolovať aj vstup 
do vchodu, chrániť sa pred nebezpečenstvom požiaru alebo za-
plavenia v spoločných priestoroch, ako aj ďalšími možnými rizi-
kami. Elektronický zabezpečovací JABLOTRON 100+ vám ušetrí 
mnoho starostí a zvládne otvárať dvere a kontrolovať oprávne-
nie vstupu do domu a spoločných priestorov (sklady, kočikárne, 
pivnice a pod.). Spoločné priestory kontroluje pomocou pohybo-
vých detektorov a detektorov otvorenia dverí a okien. Zapojením 
environmentálnych detektorov rozšírite ochranu objektu proti 

požiaru, zaplave-
niu, úniku plynu. 
Určite oceníte, 
že do systému 
možno pripojiť aj 
kamery a foto-
detektory a jed-
noducho kontro-
lovať, kto do 
domu alebo do 
spoločných pries-
torov vošiel. Ak 
ktokoľvek vojde 
bez oprávnenie 
(neautorizuje sa 

pomocou kódu, karty alebo čipu), alarm okamžite zahlási správ-
covi neoprávnené vniknutie na mobil prostredníctvom apliká-

cie MyJABLOTRON, prípadne môže informovať aj bezpečnostnú 
agentúru. Vďaka možnosti kombinovať drôtové aj bezdrôtové 
detektory, je veľkým bonusom jednoduchá a rýchla inštalácia 
bez nutnosti veľkých zásahov do interiéru.

Už jediná ústredňa systému JABLOTRON 100+ dokáže súčasne 
chrániť až 15 sekcií, teda rôznych častí domu s obmedzeným 
prístupom (napr. vstupná chodba, kočikáreň, pivnice, povala, 
alebo až 14 bytov a 1 spoločnú sekciu, napr. schodisko). 

www.jablotron.sk

AKO ZABEZPEČIŤ MAJETOK 
V SPOLOČNÝCH PRIESTOROCH?
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1. Vyhlasovatelia súťaže 
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. (ďalej len PSS, a. s.), V. O. Č. 
SLOVAKIA, s. r. o., vydavateľstvo odborných časopisov a Zdru-
ženie pre podporu obnovy bytových domov – ktoré je zároveň 
odborným a organizačným garantom súťaže.

2.Termín konania súťaže 
Súťaž sa koná od 1.1.2022 do 4. 3. 2022. Do súťaže sa môžu 
prihlásiť bytové domy s ukončenou realizáciou obnovy do 
31.12.2021. Odoslať prihlášku s kópiou preberacieho protoko-
lu a fotodokumentáciou treba najneskôr do 4.3.2022 prednost-
ne na e-mailovú adresu obnova-domov@obnova-domov.sk ale-
bo na adresu: Združenie pre podporu obnovy bytových domov, 
Slovanská 6, 917 02 Trnava. 

3. Účastníci a podmienky súťaže 
Do súťaže bude zaradený každý klient PSS, a. s., z okruhu práv-
nických osôb (SVB, BD, správcovia bytových domov), ktorý od 
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 ukončí realizáciu aspoň jednej z na-
sledovných častí komplexnej obnovy bytového domu fi nancova-
nej z úveru (medziúveru/stavebného úveru) z Prvej stavebnej 
sporiteľne, a. s., a to: 

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

Súčasťou prihlášky je fotodokumentácia pôvodného stavu stav-
by, priebežného stavu a výsledného stavu zrealizovaných prác 
v rozsahu najmenej 5 fotografi í. Súťažiaci uvedie aká časť fi nan-

cií bola použitá z úveru z PSS, a. s. Ak súťažiaci obnovoval byto-
vý dom viac rokov, je potrebné do súťaže zahrnúť všetky činnosti 
na obnove bytového domu a ich cenu za posledné 3 roky. 

4. Výhra 
O víťazovi rozhodne odborná hodnotiaca komisia zložená naj-
menej z 3 odborníkov z radov STU Bratislava a zástupcov vyhla-
sovateľov súťaže. 

Súťaž PSS, a. s., dotuje fi nančne sumou 2 750 €. Hodnoty troch 
hlavných výhier: 

1. miesto  1 700 €, 
2. miesto  700 € a 
3. miesto  350 €. 

Okrem fi nančných cien súťažia bytové domy aj o cenu čita-
teľov – vecná cena – od V.O.Č. SLOVAKIA, s. r. o., pre bytový 
dom, ktorý získal najväčší počet hlasov od čitateľov časopisu 
Správca bytových domov a návštevníkov portálov www.pss.sk, 
www.obnova-domov.sk a www.tzportal.sk. 

Odborný garant Združenie pre podporu obnovy bytových domov 
udeľuje vecnú cenu za najlepšie architektonické stvárnenie 
v kombinácii s komplexnou obnovou bytového domu. 

Vyhodnotenie súťaže – 
hodnotitelia, kritériá hodnotenia, vylúčenie 
Odborná hodnotiaca komisia (má právo preveriť pravdivosť po-
skytnutých údajov) bude hodnotiť pomer výšky investície k do-
siahnutým projektovaným úsporám, na základe nasledovných 
kritérií: 

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

energetickou triedou, na základe energetickej certi-
fi kácie, 

e)  výsledné percento úspor energií po obnove. 

Vyhodnotenie a slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční 
do 31.7.2022 a bude zverejnené v časopise Správca byto-
vých domov a aj na www.pss.sk, www.obnova-domov.sk, 
www.tzportal.sk. Peňažná výhra v súťaži bude daňovo vyspo-
riadaná v súlade s § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príj-
mov v znení neskorších predpisov. 

Podpísaním prihlášky do súťaže a dodaním dokumentácie sú-
ťažiaci zároveň dáva súhlas so zverejnením a medializáciou by-
tového domu, v rozsahu – názov a sídlo súťažiaceho bytového 
domu a mena jeho povereného zástupcu.

Podmienky súťaže
NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM 2021

®

1. a 2. miesto v súťaži „Najlepšie obnovený bytový dom 2020“, vľavo BD 
Banícka 802/33,35,37, Skalnica, Poprad, vpravo BD Gen. Ludvíka Svo-
bodu 1751/28-35, Laca Novomeského 1752/1-11, Rimavská Sobota
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20. ročník konferencie MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2021 
bol tradične medzinárodný, tradične silne obsadený špičkovými 
fi rmami z oblasti merania, rozpočítania, metrológie, predaja, fa-
cility manažmentu. Generálnymi partnermi podujatia boli najväč-
šie spoločnosti v oblasti merania a rozpočítania tepla, Techem 
a Ista. Program konferencie bol rozdelený do piatich prednáško-
vých sekcií spojených s prezentáciami fi riem a jedného diskus-
ného fóra. 

Pozornosť bola venovaná nielen rozpočítaniu nákladov podľa no-
vých pravidiel, ale aj budovám na bývanie, kvalite ich vnútorného 
prostredia, diagnostike stavu budov, vplyvu existujúceho stavu 
na náklady na vykurovanie a tradične určeným meradlám a tech-
nickým prostriedkom na podporu spravodlivého rozpočítania, 
s dôrazom na inteligentné meracie systémy. Priestor dostali pre-
zentácie špičkových výrobcov inteligentných meracích prostried-
kov a technológií na monitorovanie spotreby energie a najnovšie 
trendy v tejto oblasti.

Pracovná atmosféra medzi dvomi dňami prednášok bola vyplne-
ná príjemnou spoločenskou atmosférou na slávnostnej večeri.

Po skončení 20. konferencie MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 
2021 môže organizátor – SSTP s uspokojením konštatovať, že 
má za sebou ďalšie mimoriadne úspešné podujatie, ktoré sa 
stretlo s uznaním odbornej verejnosti. Počet účastníkov, vrátane 
prednášateľov a účastníkov z radov partnerov ako i fi riem pre-
zentujúcich sa na 20. ročníku konferencie presiahol hranicu 130, 
pri splnení podmienok úplnej zaočkovanosti všetkých účastníkov. 
Paradoxne, je to počet účastníkov rovnaký ako bolo na 1. roč-
níku podujatia. Áno, v nedávnej minulosti sme boli zvyknutí na 
dvojnásobnú účasť, to však v našom každodennom živote nebola 
pandémia. Dôležitejšie ako vysoká účasť, je v tomto prípade sku-
točnosť, že sa podujatie uskutočnilo a po ročnej odmlke sa vrátilo 
na svoje miesto v pracovnom kalendári prítomných.

Poďakovanie za priebeh konferencie na vysokej odbornej úrovni 
patrí všetkým prednášateľom, prezentujúcim fi rmám, generálnym 
partnerom Techem a Ista, ako i mediálnym partnerom podujatia. 
Ako odborný garant musím vysloviť uznanie za spoluprácu pri 
príprave podujatia a editovaní zborníka Ing. Taťjane Jánoškovej, 
PhD., z Katedry technických zariadení budov Stavebnej fakulty 
STU Bratislava a Janke Lehotovej Nôtovej zo SSTP Bratislava za 
perfektný výkon pri organizácii podujatia. SSTP ako organizátor 
touto cestou oceňuje disciplinovanosť všetkých účastníkov podu-
jatia, akceptáciu podmienok, za ktorých sa podujatie konalo.

Nové poznatky a informácie získané počas konferencie, či už 
v konferenčnej miestnosti alebo v zákulisí podujatia, pomôžu 
účastníkom zvýšiť kvalitu ich každodennej náročnej práce.

Ing. Michal Piterka, odborný garant

KONFERENCIA MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2021
Od 4. do 5. novembra 2021 sa v Senci po ročnej pandemickej odmlke už po dvadsiatykrát sa stretli odborníci 
z oblasti merania a rozpočítania tepla, aby spolu diskutovali nielen o meraní a rozpočítaní tepla, ale samozrejme 
aj celej zložitej problematike vzťahov spojených so správou bytových domov, bývaním, cenami energie, dodávkou 
tepla.
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V tej dobe odborná sekcia Meranie a rozpočítavanie tepla 
SSTP Bratislava participovala organizovaním jednej zo sekcií 
na konferencii Vykurovanie a pripravovala menšie jednodňové 
semináre v Bratislave a Košiciach.

Myšlienka – konferencia – MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 
bola na svete, bolo treba zabezpečiť „len“ vhodné miesto, pod-
poru, vybudovať vzťahy, nájsť prednášateľov.

Zázemie našlo podujatie v priestoroch Technického skúšobné-
ho ústavu, š. p. Piešťany, vďaka obrovskej podpore, ktorá sa 
podujatiu dostala zo strany vtedajšieho generálneho riaditeľa 
ústavu, Ing. Ivana Cvengroša, technického riaditeľa Ing. Ema-
nuela Godála a vedúceho skúšobne vodomerov, Stanislava 
Mončeka.

Prvý ročník sa uskutočnil 8. – 9. 11. 2001, zúčastnilo sa ho 
133 účastníkov a generálnym partnerom bola spoločnosť PRE-
MEX, a.s. Stará Turá. Táto spoločnosť sa potom v ďalších roční-
koch podujatia objavovala ako generálny partner pod názvami 
Premex – In, Invensys Metering Systems, Sensus Metering 

Systems Stará Turá, ale vždy ju reprezentovali nezabudnuteľ-
ný generálny riaditeľ Ing. Jiří Hering a obchodný zástupca Ing. 
Dušan Hazucha, skvelý obchodník, technik a neskutočný pro-
fesionál a priateľ. Po smrti generálneho riaditeľa Jiřího Herin-
ga pokračoval v jeho šľapajach a udržiavaní partnerstva nový 
generálny riaditeľ, Ing. Vojtech Červenka.

Spolupráca s TSU, š.p. Piešťany pokračovala 11 rokov, 12. až 
14. ročník sa uskutočnili v hoteli Sĺňava Piešťany, od r. 2015 
sa podujatie koná v hoteli Senec v Senci.

Firmy – generálni partneri a ich konatelia alebo vlastníci, ktorí 
videli zmysel v charaktere podujatia okrem fi rmy Premex a ne-
váhali ho v uplynulých rokoch podporovať:

V I Trade Nitra: Juraj Valent
Energo Aqua Banská Bystrica: Ján Tešlár
ESM Yzamer Trnava: Emil Izakovič
Landis+Gyr: Janette Krutáková
ISTA Slovensko: Jana Machková
TECHEM: Eliana Kostolány.

Žiaľ, na Ing. Jiřího Heringa a Ing. Juraja Valenta môžeme už len 
spomínať. Ďakujeme, nezabúdame!

Firmy, ktoré tvorili partnerské zázemie a dopĺňali mozaiku 
programu a zázemie podujatí, nie je na tomto mieste možné 
vymenovať, ale aj tu je slovo Ďakujeme! na správnom mieste.
Organizačnými garantmi, bez ktorých by to jednoducho nešlo, 
boli: v r. 2001 až 2010 Jozef Molnár, v r. 2011 až 2012 Stanka 
Šufl iarska, v r. 2013 Diana Háberová, v r. 2014 až 2016 Viera 

20 ROČNÍKOV KONFERENCIE MERANIE 
A ROZPOČÍTANIE TEPLA
Spomienky a poďakovanie odborného garanta

Myšlienka usporiadať konferenciu MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA vznikla 15.3.2001 na rozlúčkovom večeri 
9. ročníka konferencie VYKUROVANIE v Starej Ľubovni. Pri stole s dobrým vínom sa vtedy zišli Ing. František 
Odkladal, riaditeľ BD Trnava, Ing. Pavol Baláž, technický námestník BD Trnava, Ing. Ľubomír Haršáni, energetik BD 
Trnava, Ing. Michal Piterka, technický námestník SBD Komárno a vedúci odbornej sekcie Meranie a rozpočítavanie 
tepla SSTP Bratislava. Rozhodujúca chvíľa pre vznik konferencie MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA bola krátka 
prítomnosť profesora Dušana Petráša pri stole. Profesor Petráš reagoval na návrhy kolegov z Trnavy na posun 
termínu konferencie VYKUROVANIE na iný termín, návrhom na vznik úplne nového podujatia SSTP a jeho konaní 
v jesennom termíne.
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PONUKA BEZPLATNÉHO ZISTENIA SKLADBY 
A PE ENTA NAPLNENIA PLYNU  IZOLA NO  SKLE

Mali ste v zime pocit sálania chladného vzduchu z plôch izolačného zasklenia? 
Ak áno, je táto akciová ponuka práve pre Vás.
Pri posledných posúdeniach tepelnoizolačných vlastností okien sme zistili vo viacerých prípadoch nedodržanie vzdia-
lenosti medzi tabuľami skiel (skladby izolačných skiel), absenciu nízkoemisného povlaku alebo nedostatočné % obsahu 
náplne ovplyvňujúce najmä tepelnoizolačné vlastnosti otvorových výplní. Tento nedostatok sa vyskytuje často na veľko-
plošných zaskleniach, oknách s pevným zasklením alebo zdvižne-posuvných dverách vyrobených malými a niekedy aj 
väčšími výrobcami izolačného skla.  
Ponúkame Vám zistenia skladby priehľadného izolačného skla, pozície nízkoemisného povlaku a % obsahu inertného ply-
nu v dutinách izolačného skla, nedeštruktívnymi metódami. Ak sú okná ešte v záruke, toto zistenie je pre Vás bezplatné,
pokiaľ budú namerané hodnoty v súlade s hodnotami deklarovanými výrobcom. V prípade zistenia závažných rozdielov 
oproti tomu, čo Vám predajca deklaroval v kúpno-predajnej zmluve alebo čo bolo vytlačené na etikete výrobku, zaplatíte 
vopred e-mailom oznámenú finančnú čiastku za meranie vo Vašom byte. V prípade negatívneho výsledku merania dosta-
nete protokol s nameranými hodnotami a daňový doklad na preplatenie, ktorý si spolu s požiadavkou (reklamáciou) na 
výmenu izolačného skla uplatníte u svojho predajcu okna.
Pokiaľ máte záujem, o túto pre Vás za vopred stanovených podmienok bezplatnú službu, zašlite objednávku na náš 
e-mail: mobilab@mobilab.sk s uvedením presnej adresy, kontaktného mobilu, prípadne času vhodného na vykonanie 
merania. 

Ponuka platí pre jednotlivcov v Bratislavskom kraji alebo skupinu záujemcov a združenia vlastníkov v ostatných 
okresoch a krajoch SR a ČR. 

Viac informácii na https://www.mobilab.sk/

AKCIA PRE MAJITEĽOV NOVÝCH OKIEN 

Slabejová. Od r. 2017 je podujatie v réžii Janky Lehotovej Nôto-
vej (predtým Polakovičová). Ďakujeme!

Vývoj charakteru podujatia: od cenových vojen/okresné úrady, 
cez URSO po dnešný charakter: energetická efektívnosť, inteli-
gentné prístroje, prenos, spracovanie údajov, smart metering.

Prednášatelia tvoria kvalitu podujatí, každý z nich prispel pre-
zentáciou svojich vedomostí, skúseností a poznatkov k tradič-
ne vysokej odbornej úrovni dvadsiatich ročníkov a naše poďa-
kovanie samozrejme patrí aj im. Z množstva prednášateľov, 
ktorí zaujali nielen odbornosťou, ale aj pozitívnou emóciou 
a tým, že vek je len číslo, si dovolím spomenúť Ing. Ladislava 
Černého z Českej republiky.

Najčastejšími prednášateľmi na podujatí boli Ing. Petr Holys-
zewski, Ing. Juraj Šmelík, Jozef Buzaši, za MH SR Ing. Miroslav 
Mariaš, za Katedru TZB Stavebnej fakulty STU Bratislava, prof. 
Ing. Dušan Petráš, PhD., a Ing. Mária Kurčová, PhD.

Tradičnými prednášateľmi sú doktorandi z Katedry TZB SvF 
STU Stavebnej fakulty STU Bratislava. 

Dvadsať ročníkov znamená prípravu a spracovanie dvadsiatich 
zborníkov prednášok. Najskôr len v brožovanej forme, neskôr 

CD, v súčasnosti aj na nosiči USB. Všetky tieto zborníky trpezli-
vo a precízne spracovávala Ing. Taťjana Jánošková, PhD., z Ka-
tedry TZB SvF STU Stavebnej fakulty STU Bratislava, ktorá bola 
zároveň počas 20 rokov členkou prípravného výboru.

Ing. Taťjane Jánoškovej patrí naša vďaka za všetko, čo pre kon-
ferenciu za tie roky urobila, vďaka za priateľstvo a pokoj, ktorý 
si dokázala zachovať aj vo chvíľach, keď na konferenciách ne-
šlo všetko podľa pripraveného scenára.

Na záver nesmieme zabudnúť na účastníkov podujatí, poslu-
cháčov, pre ktorých bolo podujatie určené; ak by nebol ich zá-
ujem, nebolo by sa uskutočnilo dvadsať ročníkov. S pokorou 
dúfam, že im podujatie uľahčilo ich profesionálny život a doká-
zalo reagovať na potreby praxe.

Počet účastníkov: za 20 ročníkov viac ako 3900, teda takmer 
200 v priemere na jedno podujatie.

Ďakujeme! 

S úctou k práci a vedomostiam všetkých ľudí, ktorí sa akoukoľ-
vek formou podieľali na tomto podujatí

Michal Piterka
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Sú rôzne pohľady, názory na problémy spojené s rozpočítavaním 
tepla na vykurovanie a na teplú vodu. Je ľudskou samozrejmos-
ťou, že každý je presvedčený práve o správnosti tej svojej teórii, 
ktorú sa snaží za každých okolností presadiť. Niektorí odborníci 
tvrdia, že na základe extrémne vysokých nedoplatkoch a vyso-
kých rozdieloch v platbách za vyúčtovanie tepla na vykurovanie 
je potrebné urýchlene a to ešte tento rok presadiť zmeny v hore 
uvedenej vyhláške. 

Treba si ale uvedomiť niekoľko dôvodov prečo sa s tým netreba 
ponáhľať a najsamprv treba vyvolať diskusiu nielen za účasti tzv. 
„odborníkov“. Všetci odborníci pracujú s laboratórnymi podmien-
kami. Poukazujú, že tak veľké rozdiely v platbách za teplo na 
vykurovanie podľa fyzikálnych vlastností nemôžu vôbec nastať. 
Pred niekoľkými rokmi bola základná zložka 30 % a spotrebná 
zložka 70 % a v súčasnej dobe 60/40. Prečo taký obrat? Ten 
prvý pomer bol podľa tzv. odborníkov prevzatý zo zahraničia a bol 
nesprávny. Zaujímavé vysvetlenie.

Tak kde je potom chyba? Treba si odpovedať na otázku prečo 
vznikajú tak veľké rozdiely v platbách za teplo na vykurovanie 
medzi jednotlivými bytmi. 

1.   Sú na vine pomerové rozdeľovače tepla? Myslíme si, 
že nie.

2.  Potom je na vine jedine vlastník bytu (užívateľ bytu).

Tí, čo navrhujú zmeny vyhlášky 240/2016 nehľadajú príčiny vy-
sokej spotreby tepla na vykurovanie v danom byte, ako sa užíva 
daný byt, ale chcú nejakým prepočtom, prepočtami len skorigo-
vať rozdiely medzi jednotlivými bytmi tak, že jedným vlastníkom 
z nákladov uberú a druhým pridajú. Miesto toho aby sa zjednodu-
šil výpočet tak sa ešte viac výpočet komplikuje. Je to netranspa-
rentné a v rozpore so Smernicou Európskeho parlamentu a rady 
(EÚ) 2018/2002 o energetickej efektívnosti. Solidarita nemôže 
byť určujúcou veličinou pre rozpočítavanie nákladov za spot-
rebovaný tovar, spotrebovanú energiu. Na základe vlastných 
skúseností môžem povedať, že neexistuje ani spätná väzba me-
dzi spoločnosťami, ktoré vykonávajú rozpočítavanie nákladov na 
teplo, teplú vodu a ARTAV Slovensko na strane jednej, a vlastník-
mi bytov na strane druhej. Svedčí o tom i samotný názov návrhu 
„Koncept Rmax Slobodník“. Ide o koncept jednej persóny.

Návrhy zmien na jednej strane dávajú možnosť vlastníkom bytov 
dohodnúť sa na pomere základnej a spotrebnej zložke ale ná-
sledne ruší to na čom sa vlastníci dohodli. Stanovuje im pod-
mienky, ktoré rušia dohodu vlastníkov. Stačí jeden vlastník, ktorý 
byt prekuruje alebo priveľmi šetrí a všetci vlastníci na to doplatia. 
Budú sa robiť korekcie, ktoré ovplyvnia všetky byty. Ďalej je zá-
kladná zložka limitovaná minimálnou hodnotou 60 %, čo tiež nie 
je postačujúce pre všetky bytové domy. 

Jedna pani zo správcovskej spoločnosti na konferencii poveda-
la, že je potrebné vylúčiť, aby vlastníci bytov a nebytových pries-
torov mali možnosť dohodnúť sa. Je to v rozpore s vlastníckymi 
právami k nehnuteľnosti. Očividne nechápe vzťah vlastníka bytu 
a správcu. Keď sa majú takýto odborníci vyjadrovať k legislatíve, 
tak je to zlé.

Spoločnosti, ktoré vykonávajú rozpočítavanie nákladov tepla na 
vykurovanie a tepla na prípravu teplej vody majú veľké množstvo 
údajov, pracujú s nimi, ale prijímajú závery bez toho, aby mali 
znalosti ako vlastník bytu daný byt užíva. Ich základnou veličinou 
sú rozdiely v platbách.

Vždy budú rozdiely v platbách medzi bytmi. Prečo sa nenájdu 
v bytovom dome dva byty s rovnakými podmienkami? Sú tu dva 
faktory, ktoré sú opomínané a ktoré ovplyvňujú spotrebu tepla 
v danom byte:

tepelná pohoda užívateľov bytu a
spôsob užívania, správania sa užívateľov v byte. 

Napočítali sme cca 20 faktorov, ktoré ovplyvňujú spotrebu tepla 
na vykurovanie a môže ich ovplyvňovať vlastník, užívateľ bytu. 
Treba si pripomenúť optimálne používanie termostatických venti-
lov. Niektorí vlastníci vôbec tomuto nevenujú pozornosť, byty pre-
kurujú, ... Niekto z odborníkov povedal, že pomerové rozdeľovače 
vykurovacích nákladov slúžia ako psychologický efekt šetrenia. 
Keby tento psychologický efekt bol tak výrazný, tak by vlastníci 
(užívatelia) bytov mali termostatické ventily na vykurovacích te-
lesách uzavreté a dali by sa vykurovať susedmi. Výrazné rozdiely 
v platbách by tak neexistovali. Ale v skutočnosti to tak nefunguje. 
Sám vlastník, užívateľ bytu v značnej miere nepriaznivo alebo 
priaznivo ovplyvňuje spotrebu tepla. Sťažovatelia väčšinou ne-
správne užívajú byt. U nášho bytového domu po odstránení ne-
správneho užívania bytu platby za teplo klesli. 

V tomto článku sa budeme zaoberať rozpočítavaním množstva 
dodaného tepla na vykurovanie podľa pomerových rozdeľovačov 
tepla. Súčasnými navrhovanými zmenami vo vyhláške 240/2016 
dosiahneme netransparentnosť, rozpor so smernicou o ener-
getickej efektívnosti. Tí, čo nesprávne užívajú byt a majú vyššie 
platby za teplo na vykurovanie si polepšia, a naopak tí čo šetria 
si pohoršia. Tým, že niektorí vlastníci bytov v bytovom dome byty 
prekurujú, nešetria s energiou, zapríčiňujú vyššiu dodávku tepla 
do bytového domu (a tým i celkovú platbu za tepelnú energiu), 
ktorú zaplatia všetky byty, a to v základnej zložke. Jednoznač-
ne pomáhame tým, ktorí energiou nešetria. A potom opäť po 

NAVRHOVANÉ ZMENY VO VYHLÁŠKE Č. 240/2016 Z. Z.
Dňa 9. septembra v rámci konferencie Správa budov 2021 boli prednesené návrhy zmien k vyhláške 240/2016. 
Tieto návrhy boli prednesené Slovenskou obchodnou inšpekciou (SOI) a Asociáciou rozpočítavania tepla a vody 
Slovensko (ARTAV Slovensko).

Obr. 1
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korekciách znížime platby tým, ktorí byty prekurujú, nešetria. 
Výsledok je taký, že tomu kto šetrí sa platba zdvihne a tomu čo 
nešetrí sa platba zníži. Položme si otázku, či je to správne. Kde sa 
stratilo slovko „transparentnosť“ zo Smernice Európskeho parla-
mentu a rady (EÚ) 2018/2002 o energetickej efektívnosti?
 
Konceptom Rmax Slobodník (obr. 1) je ponechaný pomer základ-
nej a spotrebnej zložky 60/40 s možnosťou vlastníkov bytov voliť 
iný pomer (napr. od 60/40 do 80/20), čo je podľa nášho názoru 
nepostačujúce. Zavedením Rmax > ako 250 %, čo je rozdiel medzi 
minimálnou a maximálnou spotrebou sa neguje právo vlastní-
kov voliť pomer základnej a spotrebnej zložky. 

Koncept Rmax Slobodník hovorí o pomere základnej k spotrebnej 
zložke, a to 60/40. Platí tento pomer vtedy, ak sa vlastníci bytov 
nedohodnú na inom pomere. Vypočíta sa €/m2 pre každý byt. Po-
tom sa vypočíta Rmax. Ak je Rmax menší ako 250 %, tak sa nerobia 
žiadne korekcie. Ale ak je Rmax väčší ako 250 % potom nastupu-
jú korekcie. A tu nastáva problém. Aby bola naplnená podmien-
ka Rmax > ako 250 % stačí na to len jeden byt, ktorý prekuruje, 
alebo priveľmi šetrí. Z toho vyplýva, že pomer základnej a spot-
rebnej zložky schválený vlastníkmi bytov je anulovaný. Právo na 
voľbu základnej a spotrebnej zložky zavedením Rmax > ako 250 % 
sa tak stáva nevykonateľným. Vlastníci bytov sú pozbavení prá-
va slobodne sa dohodnúť a schváliť pomer základnej a spotreb-
nej zložky. Korekcie uberajú na platbách tým, ktorí majú vyššie 
platby a pridávajú tým, ktorí majú nižšie platby za teplo. Všade sa 
hovorí o šetrení, prečo potom tí vlastníci bytov čo tepelnou energi-
ou šetria, majú na to doplácať? Na základe týchto skutočností je 
spochybňovaný význam, opodstatnenosť základnej a spotrebnej 
zložky, ďalej pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov na 
radiátoroch a hydraulické vyregulovanie, vyvolávajú otázky, či sú 
naozaj nevyhnutné, potrebné. Na základe uvedených skutočností 
nesúhlasíme so zavedením Konceptu Rmax Slobodník.

Ako ďalej?
Vieme, že jediným subjektom, ktorý ovplyvňuje spotrebu tepla 
na vykurovanie v danom byte je vlastník (užívateľ bytu) a nič 
iné. Preto predkladáme na posúdenie alternatívu, či by nebolo 
vhodné obmedziť vlastníkom manipuláciu s termostatickým ven-
tilom. Tak, aby vlastník bytu mohol manipulovať s termostatic-
kým ventilom v rozsahu 18 až 23 °C. Keď vieme, že 1 °C zvyšuje 
náklady o 5 až 6,25 % (ako udávajú odborníci), potom by celkové 
rozdiely v platbách boli okolo 30 %. Bolo by zabezpečené tem-
perovanie bytu, zníženie prestupov tepla medzi susedmi, dlhšia 
životnosť bytového domu a to najdôležitejšie – zníženie spotreby 
energie. A z dôvodu toho, že niektorí vlastníci zasahujú do pred-
nastavených hodnôt termostatického ventilu, tento zapečatiť, 
ako je to aj u vodomerov, elektromerov a plynomerov. Prečo za-
pečatiť? Lebo vlastníci, užívatelia bytov zasahujú do prednastave-
ných hodnôt, a tým narúšajú hydraulické vyregulovanie. A prečo 
zasahujú? Lebo „odborníci“ im poradili, ak nemá radiátor rovna-
kú teplotu v spodnej časti ako v hornej časti (zjavne nepoznajú 
zákony fyziky), tak nech si zvýšia prietok. Čo nastáva? Zvyšuje sa 
spotreba, a tým sa zvyšujú náklady pre celý bytový dom. 

Na základe niekoľkých bytových domoch, kde sa vyskytujú 
enormné rozdiely v platbách za teplo na vykurovanie sa má me-
niť legislatíva pre všetky bytové domy, čo nie je správne. Mali by 
sa prijať zmeny po zistení príčin a len pre tie bytové domy, kde sa 
tieto anomálie vyskytujú. Nikde sme nezachytili o koľko bytových 
domov ide, pravdepodobne len o bytové domy s veľmi malým 
počtom bytov. Zmeny by mali nastať u bytových domov, kde je 
atypická sústava vykurovania, kde rozvody tepla vykúria miest-
nosti bez toho, aby boli vykurovacie telesá zapnuté.

Pozrime sa ako je to s teplou úžitkovou vodou 
Ing. Slobodník z ARTAV Slovensko poukázal na prezentácii, že sa 
treba zaoberať základnou zložkou pri rozpočítavaní nákladov za 
teplo v rozmedzí 18 až 40 %. Názory spoločenstva boli vyjadrené 
v článku „Vplyv základnej zložky na cenu teplej úžitkovej vody“ 
uverejnenom v časopise Správca bytových domov 3/2021 na 
strane 13 až 15. Znovu poukazujeme na to, že zavedením zá-
kladnej zložky v súčasnej podobe je rozpočítavanie nákladov 
na ohrev teplej vody netransparentné, nespravodlivé a diskri-
minačné a mala by sa zrušiť. Základná zložka je výhodná len 
pre tých, ktorý s teplou vodou plytvajú. Máme obavy, že základná 
zložka vzrastie na 30 % (jedná sa o priemer z rozmedzia 18 až 
40 %), a tým ešte viac napomôžeme tým, ktorí s teplou vodou 
plytvajú a uškodíme tým, ktorí teplou vodou šetria.

Bolo povedané, že rozpočítavanie nákladov na teplo a teplú vodu 
je vysoko odborná problematika. Znamená to, že nikto nemá čo 
do toho hovoriť okrem tzv. „odborníkov“. Uvedieme niekoľko prík-
ladov tzv. „odbornosti“. Pri rozpočítavaní nákladov na teplo na 
vykurovanie podľa pomerových rozdeľovačov tepla je základná 
zložka 60 %, spotrebná 40 % z celkových nákladov. Nedávno 
bola základná zložka 30 %, spotrebná 70 %. 

Po zateplení bytového domu sa prestupy tepla medzi bytmi 
zvýšia. Majú pravdu, ak sa vlastníci bytov budú chovať a užívať 
byt tak ako pred zateplením. Zateplením takto ušetríme na ener-
giách nulu. Zatepľovanie potom stráca zmysel. Ale je to inak. Aby 
mal vlastník bytu rovnakú tepelnú pohodu, akú mal pred zateple-
ním čo urobí? Privrie termostatický ventil a prestupy tepla ostanú 
na rovnakej úrovni, ako pred zateplením. Za určujúcu veličinu 
pri rozpočítavaní nákladov sa berú rozdiely v spotrebe, rozdiely 
v platbách medzi jednotlivými bytmi a nie spotreba ako taká. Ne-
hovorí o tom Koncept Rmax Slobodník? Je to správne? Nechýba tu 
chovanie a užívanie bytu samotnými vlastníkmi bytov?

A ako je to so základnou zložkou pri rozpočítavaní nákladov za 
teplú úžitkovú vodu? Odborníci tvrdia, že je v rozmedzí 18 až 
40 %. Je matematicky dokázané, že základná zložka je zbytočná, 
netransparentná a výhodná len pre tých, ktorí teplou úžitkovou 
vodou plytvajú. 

Navrhované zmeny vo vyhláške 240/2016 berú vlastníkom by-
tov akúkoľvek možnosť rozhodovať o rozpočítavaní nákladov 
za bytový dom medzi jednotlivé byty. Pre nájomné byty by to 
mohlo platiť ale pre bytové domy vo vlastníctve občanov nie. Le-
gislatíva na jednej strane núti koncového odberateľa šetriť, ale 
na strane druhej hneď ho za to trestá a zvýhodňuje tých, ktorí 
s energiami nešetria. 

Návrh SPOLOČENSTVA ČSA 54,56,58,60,62
1.   Nevykonávať zmeny za každú cenu okamžite, ale vyvolať 

k tejto téme diskusiu širokej verejnosti. 
2.   Alebo, ak sa len predsa uvažuje o zmenách, ponechať vy-

hlášku 240/2016 v znení ako je teraz s možnou úpravou, 
návrhom (pri rozpočítavaní nákladov za teplo na vykurovanie 
podľa pomerových rozdeľovačov tepla) obmedziť pri rozhodo-
vaní vlastníkov rozmedzie základnej a spotrebnej zložky, ale 
nie tak, ako je to navrhované (od 60/40 – 80/20), ale napr. 
od 20/80 – 80/20. 

3.   Ďalej navrhujeme zrušiť základnú zložku pri teplej úžitkovej 
vode.

Za SPOLOČENSTVO ČSA 54,56,58,60,62
Ing. Jozef Ďurčík – predseda spoločenstva
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Chcela by so sa opýtať na akú organizáciu sa mám obrátiť, 
keď s bytovým družstvom nehnem. Nechcú riešiť môj problém, 
odďaľujú... vyhovárajú sa. Zateká mi v obývačke nad oknom. Aj 
teraz sú tam dve kanvy, do ktorých kvapka voda. Sadrokartón, 
ktorý drží okno a balkónové dvere už praská. Nechcú prísť ani 
na obhliadku.
V prvom rade je potrebné zistiť príčinu zatekania. Či ide zateka-
nie z dôvodu poškodenia spoločných častí domu kedy sú náklady 
na opravu hradené z fondu prevádzky, údržby a opráv alebo ide 
napríklad o zatekanie z dôvodu nesprávneho osadenia okien, 
ktoré patria k bytu a náklady na opravu si musí uhradiť vlastník 
bytu sám. 

Samozrejme, posúdenie je niekedy náročné. Správca nie vždy dis-
ponuje vlastnými kapacitami zamestnancov, ktorí by toto vedeli 
posúdiť a samozrejme obhliadka stojí peniaze, ktoré musí niekto 
zaplatiť. Ak ide o poškodenie spoločnej časti bytového domu, tak 
by sa to mohlo fi nancovať z fondu prevádzky, údržby a opráv. 

Ak ste presvedčený, že ide o poškodenie spoločnej častí bytového 
domu a vám následkom toho vzniká škoda a správca aj napriek 
opakovanej výzve nereaguje, požiadajte na návrh 1/4 vlastníkov 
správcu o zvolanie schôdze vlastníkov, ktorej predmetom bude 
schválenie obhliadky a následná oprava a fi nancovanie z fondu 
prevádzky, údržby a opráv. Ak správca v lehote 15 dní schôdze 
nezvolá, môžete tak urobiť sami 1/4 vlastníkov. 

Chcel by som poprosiť o právnu radu v nasledovnej veci. V jú-
ni 2021 sa konali riadne voľby členov rady a predsedu nášho 
spoločenstva. Nakoľko nebol v tomto čase žiaden kandidát na 
predsedu, bola zvolená iba rada (bez predsedu). Od tohto času 
fungujeme v režime, v zmysle zákona č. 182/1993Z. z. – keď 
rada do zvolenia nového predsedu určila spomedzi členov rady 
osobu, ktorá vykonáva funkciu predsedu. Nakoniec sa našiel 
aj kandidat na predsedu, a teda sa budú konať aj riadne voľ-
by predsedu. Moja otázka je nasledovná: Môže člen rady, kto-
rý vykonáva funkciu predsedu kandidovať na funkciu riadneho 
predsedu? Nakoľko sa v zákone 182/993 Z. z. paragraf 7c(6) 
píše, že člen rady nemôže byť „predseda”. Myslíme si, že by pri 
jeho zvolení nastalo práve to, čo vyšie uvedená norma zakazu-
je. Môže právoplatne zvolený člen rady, ktorý vykonáva funkciu 
predsedu na základe poverenia rady, „kandidovať na funkciu 
predsedu”? Alebo sa musí najskôr vzdať funkcie člena rady? 
V zmysle § 7c ods. 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov platí, že členom rady nemôže byť pred-
seda. Ide teda o nezlučiteľnosť týchto funkcií. Člen rady sa však 
môže rozhodnúť, že bude kandidovať za predsedu spoločenstva, 
ale v prípade zvolenia za predsedu by sa mal najneskôr ku dňu 
začatia vykonávania funkcie predsedu vzdať funkciu člena rady.

Pred rokom sme sa nasťahovali. 6 bytov je identických. Sme SVB, 
spravujeme si sami. Sme 2 mladšie rodiny a 4 nad 70 rokov. Má 
predseda SVB povinnosť nás ako nových vlastníkov oboznámiť 
s fungovaním spoločenstva alebo s podpísaním zmluvy? Žiadne 
schôdze sa nekonajú, žiadne zápisnice. Nemáme žiadne pome-
rové rozdeľovače na radiátoroch, nemáme žiadne vodomery, 
žiadny fond opráv. Totálna katastrofa. Sme v práci, deti v ško-
le, po škole majú krúžky. Prichádzame domov tak okolo 6 hod. 
Všetci sa stravujeme mimo domu. V našej bytovke sa vo veľkom 
perie, návštevy na dennom poriadku a o vnúčatách ani nehovo-
rím. Spia tam opatrovateľky, voda hučí aj v noci atď. Funguje tu 
systém osobomesiacov. Ako som spomínala, platím nehorázne 
peniaze za to, čo nie sme doma. Oni si žijú na veľkej nohe a na 
plný plyn, majú staré radiátory so zapečenými ventilmi, kde sa 
nedá ani regulovať kúrenie, takže platíme všetci rovnakým die-
lom, aj to čo nespálim. Ročne nám dajú zaplatiť aj 100 kubíkov 
vody. Samozrejme som si vyžiadala schôdzu a spravila cirkus, 
kde to žijú, že už nie je socializmus. Vychcanosť týchto ľudí 
nemá hranice. Aké kroky by som mala podniknúť.
Meranie spotreby, či už tepla alebo teplej či studenej vody je 
významný faktor ovplyvňujúci výšku platieb za vykonaný odber 
príslušného média. Je preto veľmi dôležité, aby vlastníci bytov, 
vo vašom prípade spoločenstvo dbalo na to, aby merače boli 
namontované a aby samozrejme spĺňali zákonom požadované 
kritéria. V dnešnej dobe, kedy je potrebné aj z pohľadu život-
ného prostredia zbytočne neplytvať energiami je to o to dôle-
žitejšie. 

Čo sa týka merania dodaného tepla v zmysle § 18 zákona č. 
657/2004 Z. z. o tepelnej energetike je potrebné zabezpečiť 
u konečného spotrebiteľa okrem iného obstaranie, zapojenie, 
udržiavanie a overovanie určených meradiel, resp. pomerových 
rozdeľovačov tepla. Táto povinnosť nevzniká, ak plocha budovy 
je menšia ako 500 m2.

Takže ak váš bytový dom má rozlohu min. 500 m2, tak táto po-
vinnosť pre spoločenstvo vlastníkov bytov vzniká. V zmysle § 8 
zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii v ods. 2 a 3 sú taxatívne 
vymenované prípady, kedy je povinné používať určené meradlo 
v tomto prípade aj vodomery, ide o prípad merania, ktoré súvisí 
s platbami, čím rozumieme aj meranie v obchodných vzťahoch. 
Používateľ určených meradiel, v našom prípade spoločenstvo 
vlastníkov bytov je preto zo zákona povinné zabezpečiť si resp. 
objednať montáž určených meradiel u registrovanej osoby, 
v opačnom prípade sa vystavuje možnému postihu štátnym kon-
trolným orgánom. 

Sme SVB máme predsedu a Radu SVB. Bolo zvolané výročné 
zhromaždenie  vlastníkov bytov – ročná správa za rok 2020. Na 
Z-VB prišla vlastníčka bytu zo svojou dcérou, na ktorú previedla 

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

(pokračovanie)
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generálnou mocou overenú notárom práva zastupovaním na Z-
VB. Po prečítaní správy za rok 2020 sa pred vlastníkmi postavila 
menovaná vlastníčka a začala svoj prejav. Predsedajúcim Z-VB 
som bol ja, viackrát som ju upozornil, aby ukončila svoj prejav. 
Chcel som dať hlasovať o správe za rok 2020 nereagovala a po-
kračovala vo svojom prejave.

Chcem sa opýtať, či môže vlastníčka bytu vystupovať na Z-VB, 
keď svoje práva previedla na svoju dcéru. Vlastníčka je čulá živo-
tu, má cca 45 rokov (bola 6 rokov predsedkyňou). Žiadal som 
ju, aby dala plnú moc, SVB si spraví kópiu a priloží k prezenčnej 
listiny odmietla to. Na prezenčnú listinu sa podpísala vlastníčka 
aj jej dcéra.
Povinnosťou je predložiť originál plnej moci na začiatku schôdze. 
Splnomocnenie by malo slúžiť na zastupovanie v neprítomnosti 
daného vlastníka. Ak boli prítomné obe, je to tak, že vlastník bytu 
sa môže zúčastniť schôdze, lebo je vlastníkom a splnomocnenec 
sa môže tiež, pretože je na to splnomocnený. Čo sa týka komuni-
kácie a prejavov na schôdzi, ak bolo predložené splnomocnenie, 
tak by som to považovala tak, že vyjadruje sa splnomocnenec, 
ale samozrejme vlastníkovi nemôžete uprieť právo sa vyjadriť. 
Horšie by bolo, ak by mali odlišné názory. 

Je potrebné robiť výberové konanie na montáž pomerových 
meračov tepla formou vyjadrenia všetkých vlastníkov bytov, ale-
bo stačí určité množstvo vlastníkov, ktorí vedia posúdiť technic-
ké údaje dodávky a montáže. Vysvetľovať všetkým vlastníkom 
ponuku od jednotlivých fi riem je dosť nereálne, na schôdzu bež-
ne príde max. 20 vlastníkov zo 72. Tiež technickým parametrom 
bude rozumieť možno 10 vlastníkov.
Určite je potrebné odsúhlasenie vlastníkov vzhľadom k tomu, 
že ide v zmysle § 14b ods. 1 písm. i) zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov o odsúhlasenie účelu 
použitia fi nančných prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv. 
Bez ohľadu na technickú zdatnosť vlastníkov zákon v tomto prí-
pade nepripúšťa výnimku. 

Jedine, že by ste mali v Zmluve o výkone správy alebo v Zmluve 
o spoločenstve odsúhlasené zásady hospodárenia s prostried-
kami fondu prevádzky, údržby a opráv tak, že môže o tejto veci, 
resp. do výšky cenovej ponuky rozhodnúť predseda, zástupca 
vlastníkov alebo zvolená komisia. 

Náš bytový dom má 18 bytov. Cca pred 10 rokmi si dva byty so 
súhlasom nás všetkých urobili vlastné plynové kúrenie. Jeden 
z bytov vlastní bývalý predseda SVB a NP. Od roku 2020 spo-
ločenstvo spravuje dočasne rada SVB a NP. Táto zistila rôzne 
nedostatky, medzi iným aj to, že vlastníci bytov so súkromným 
kúrením nepredložili nikdy spoločenstvu správu o revízii kotla 
a komínového telesa. Po vykonanej revízii plynových zariadení 
v bytovom dome v 11/2020 bola vydaná revízna správa, ktorá 
túto povinnosť dokladať každoročne už spomínané revízie z 2 
bytov vyhodnotila ako nesplnenú. Vlastníkov týchto bytov sme 
mailom kontaktovali už 3x, žiaľ, bez akejkoľvek odozvy. Pokiaľ 
si túto povinnosť nevykonajú, pýtame sa, ako máme konať 
ďalej, na koho sa obrátiť? Ďakujeme za radu.
Podľa nám dostupných informácii vlastníkom bytov a nebytových 
priestorov s individuálnym vykurovaním nevzniká povinnosť pred-
kladať spoločenstvu alebo správcovi revízne správy k ich zariade-
niu v byte. Ide o ich súkromné zariadenia nie o spoločné zariade-
nia bytového domu. 

Od 1.1.2021 bytový dom, v ktorom som vlastníkom bytu, kobky 
a dvoch garáži má nového správcu. Predošlý správca mal v ban-
ke otvorené dva samostatné účty:

–  službový účet (účet, na ktorý užívatelia bytov uhrádzali predpí-
sanú výšku zálohového mesačného predpisu)

–  fondový účet (účet fond prevádzky, údržby a opráv bytového 
domu)

Nový správca má tiež otvorené dva samostatné účty, ale na každý 
priestor pod iným variabilným symbolom, čo pre mňa znamená 
uhradiť mesačne 8 platieb, napr. v sume: 0,49 €, 3,31 €, 7,26 €, 
12,65 € atď. Keďže správca nesúhlasí, aby som posielal 1 sumu 
na ich účet, ktorý by ich systém rozúčtoval na jednotlivé platby, 
rozhodla som sa niektoré platby platiť ročne, niektoré polročne. 
Pri ročnom vyúčtovaní za rok 2020 v apríli 2021, správca zará-
tal aj moje preddavkové platby. Tým vznikli preplatky, ktoré mi 
vrátili a teraz mi poslali výzvu, že mám nedoplatky.

Moje otázky:
1.  Z akého dôvodu nemôže správca zriadiť jeden účet na ktorý 

budem uhrádzať všetky platby mesačne?
2.  Prečo do ročného vyúčtovania za rok 2020 mi zarátal správca 

aj všetky zálohové platby do apríla 2021. Týmto urobil zo mňa 
neplatiča!!!

Nejde o to, že správca by nemohol zriadiť bankový účet (zväčša 
účet služieb) na ktorý vlastníci uhrádzajú jednu sumu za každý 
priestor a on si následne peniaze prerozdelí, ale o to, že každý 
správca to má inak nastavené. U jedného môžete platiť tak, ako 
ste doteraz platili a u iného nie. Spôsob platenia ste určite prebe-
rali na schôdzi vlastníkov pri zmene správcu, resp. pri schvaľova-
ní Zmluvy o výkone správy. Správca týmto nič neporušuje. 

Je správne, aby každý priestor, ktorý je zapísaný na liste vlastníc-
tva ako byt alebo nebytový priestor mal pre účely platenia pride-
lený svoj vlastný variabilný symbol. 

Čo sa týka konečného vyúčtovania, tak ako postupoval správca je 
toto bežný postup. Výsledok konečného vyúčtovania za predošlý 
rok a teda preplatok alebo nedoplatok sa započíta alebo pripočí-
ta k stavu vášho účtu k určitému dátumu, teda k 30.4. daného 
roka. Keďže správca vykazoval na vašom účte preplatok na úhra-
dách, pretože ste to mali predplatené, tak vám to vrátil. Správca 
nikdy nemôže vedieť či vlastník chce tieto fi nančné prostriedky 
na účte ponechať alebo vrátiť, a preto je potrebné o tom správcu 
informovať a pristupovať v takých prípadoch individuálne. 

Ak ste obdržali konečné vyúčtovanie a nemali ste záujem o vrá-
tenie ním vykázaného celkového preplatku (vášho predplatenia) 
je potrebné správcu o tom písomne informovať, aby tieto peniaze 
ponechal na účte. Čo sa týka toho, že musíte každý mesiac uro-
biť 8 úhrad, odporúčam si nastaviť trvalý príkaz, budete to mať 
jednoduchšie. 

Som vlastníkom dvojizbového bytu na prízemí štvorpodlažného 
domu v správe bytového družstva. Vlastníci vyšších poschodí 
v piatich vchodoch sa rozhodli vybudovať výťahy. Túto stavbu 
chcú fi nancovať úverom so záložným právom (to pravdepodob-
ne znamená aj na môj byt). Som povinný prispievať na spláca-
nie úveru na výťahy ako aj na následné náklady spojené s ich 
prevádzkou (el. prúd, dozorovanie, údržba), hoci ich nebudem 
využívať. Chcel by som ešte podotknúť, že už splácam dlh na 
opravy balkónov, hoci tento byt balkón nevlastní. 
Bez ohľadu či budete výťah využívať alebo nie, musíte prispie-
vať riadne odsúhlasenú výšku preddavkov do fondu prevádzky, 
údržby a opráv, ktorá pokrýva aj náklady na vybudovanie výťahu 
a následne náklady s tým spojené. V zmysle § 10 ods. 1 záko-
na č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
je možné zohľadniť pri tvorbe preddavkoch do fondu prevádzky, 
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údržby a opráv mieru využívania spoločných častí a spoločných 
zariadení domu, ale len v prípade vlastníkov nebytových priesto-
rov, teda toto sa na váš prípad nevzťahuje. Čo sa týka balkónov, 
vlastníci bytov, ktorí balkóny majú, prispievajú do fondu prevádz-
ky, údržby a opráv aj na plochu balkónu síce len za 25 percent 
podlahovej plochy balkónu, čo je zanedbateľná čiastka, ale tak je 
nastavený zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 

Mal by som jednu otázku. Sme brána, ktorá je spojená s druhou 
bránou. V našej bráne máme v dosť v dezolátnom stave výťah 
a chceli by sme ho vymeniť, máme na to našetrené prostried-
ky z fondu, ktorý si platíme. Rozprával som sa s domovníčkou 
a tá mi povedala, že s tým musí súhlasiť aj tá druhá brána. Je 
to naozaj tak? Veď ide o našu bránu a v nej si môžeme meniť 
čo chceme, nerozumiem tomu prečo oni musia s tým súhlasiť. 
Neriešime zateplenie, čo by som chápal, ale len obnovu výťahu, 
ktorý potrebujeme vymeniť.
Pod pojmov brána asi môžem chápať časť bytového domu, resp. 
samostatné vchody. Ak je to tak, dôležité je, či ste ako celok jeden 
bytový dom zapísaný na jednom liste vlastníctva. Predpokladám, 
že asi to takto bude a ide o úplne bežne takto postavené bytové 
domy. V takomto prípade hlasovanie vždy prebieha všetky vchody 
ako jeden bytový dom. Takže odpoveď na vašu otázku či musia 
hlasovať aj ostatné vchody je áno a musíte samozrejme získať aj 
potrebnú väčšinu zo všetkých vlastníkov bytového domu. 

Kúpila som 3-izb. starší tehlový byt na prízemí. Bytový dom je 
zateplený. V byte je 85 % vlhkosť. Cítiť to po celý rok, okrem 4 
letných mesiacov. Vetráme aj v zime, prádlo chodíme sušiť o 6 
poschodí vyššie, do spoločnej sušiarne. Nepomáha to. V byte je 
tak vlhko, že mám vlhké aj papiere, teda listiny. Ak vyperiem 
3-mesačnému bábätku dupačky, v byte nevyschnú. Teraz keď je 
vonku chladnejšie a vlhkejšie, začali sa v byte objavovať plesni-
vé mapy, a to nielen na obvodovych múroch, ale aj na múroch 
vnútorných. Zavolala som fi rmu, ktorá sa zaoberá odvlh čovanim 
bytov a domov. Odmerali prístrojom múry pri zemi. Namerali 
90 % – 100 % vlhkosť v celom obvode 3 vonkajších múrov, ale 
aj vnútorných nosných múrov. Povedali, že ide o vzlínavosť vody 
a že je potrebné tieto múry odizolovať od vlhkosti, lebo vlhkosť 
postupuje tehlami hore, čím viac je mokro vonku, tým viac stú-
pa vlhkosť aj murivom hore bytovým domom. Pretože je to 6-
poschodový dom, neodporúčali podrezanie múrov, ale chemic-
kú injektaž, kedy sa vzlínavosť vody zastaví navŕtaním otvorov 
do tehál a vyplní ich gélom, ktorý úplne odizoluje múr od mokrej 
hliny. Byt je úplne na úrovni zeme, pod bytom nie sú žiadne prie-
story, ani pivnice. Odborník nás upozornil aj na zapáchajúce vlh-
ké drevené parkety, vraj to musíme riešiť spolu. V byte to naozaj 
zapácha hnilobou, aj keď sme kúpili nový nábytok.

Poraďte ako mám postupovať. Máme SVB a predseda si myslí, 
že to je náš osobný problém. Ale základy domu a  múry byto-
vého domu sú majetkom spoločným a teda všetkých vlastní-
kov bytoveho domu, pokiaľ viem a oprava a sanácia základov 
a múrov by mala byť fi nancovaná z FO.  Poraďte mi ako postu-
povať? Mám napísať doporučený list? Čo ak odmietne? Ako ho 
presvedčiť, že máme reálny problém? Technik, ktorý bol merať 
vlhkosť v byte mi žiadne písomné vyjadrenie neposkytol. 

Ďalšia otázka, ak by súhlasil, musí to byť už navrhnuté do 30. 
novembra, kedy predkladá plán opráv na budúci rok? Alebo 
musí zvolať schôdzu? Musí urobiť výber medzi 3 ponukami? Vie-
te, život v mokrom byte a s plesňami je zdravie ohrozujúci pre 
dospelých. Ale pre bábätko je vyslovene nebezpečný. Nemôže-
me takto ďalej žiť. Vopred ďakujeme za akúkoľvek radu.

Ak je to tak ako vravíte, a vysoká vlhkosť v byte nie je výsledkom 
vášho správania sa v byte, tak je to na pleciach spoločenstva. 
V zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov základy 
domu, obvodové múry patria medzi spoločné častí bytového 
domu a údržba a oprávy spoločných častí bytového domu sa fi -
nancujú z prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv. Keďže 
ide o práce, ktoré by mali byť fi nancované z prostriedkov fondu 
prevádzky, údržby a opráv musia o tom rozhodnúť vlastníci na 
schôdzi vlastníkov alebo v písomnom hlasovaní. 

Odporúčam písomne kontaktovať predsedu s popisom problému 
a aké práce vám navrhla spoločnosť, ktorá to bola u vás obhlia-
dať. Žiadajte predsedu, aby pristúpil k zvolaniu schôdze vlastní-
kov s týmto bodom, tam sa problém prejedná a následne vlast-
níci odsúhlasia ďalší postup. Ak by predseda schôdzu sám od 
seba na váš podnet nezvolal, pošlite predsedovi ofi ciálnu žiadosť 
o zvolanie schôdze, kde uvediete tento problém ako bod progra-
mu pričom súčasťou žiadosti musia byť podpisy 1/4 vlastníkov 
v bytovom dome. Správca musí do 15 dní pristúpiť k zvolaniu 
schôdze, inak môže schôdzu zvolať 1/4 vlastníkov, ktorá žiadala 
o zvolanie schôdze. 

Predseda by mal konať samozrejme, ale keďže tento problém 
máte asi len vy (neuvádzate či aj iní vlastníci) tak by malo byť vo 
vašom záujme, aby ste presvedčili čo najviac vlastníkov v dome. 

Počas bežného roka sa môžu realizovať aj práce odsúhlasené 
vlastníkmi, ktoré nie sú zahrnuté v pláne údržby a opráv (v byto-
vom dome môže nastať akýkoľvek problém, ktorý nie je zahrnutý 
do plánu). Schôdza vlastníkov by nebola potrebná, ak by pred-
seda mal schválené kompetencie, rozhodnúť o potrebe opravy 
a tiež do potrebnej výšky fi nancií na opravu, že by o tom mohol 
rozhodnúť aj sám. Či budete robiť výber zhotoviteľa z viacerých 
cenových ponúk, resp. z akého počtu, je len na dohode vlastní-
kov. Ak budú vlastníci presvedčení, že zhotoviteľ je ok a tiež suma 
za práce je prijateľná môžu odsúhlasiť aj priamo tohto zhotovi-
teľa. 

V našom bytovom dome plánujeme voľbu nového predsedu. 
Zároveň by sme chceli odhlasovať aj výšku jeho odmeny. Môže 
byť otázka týkajúca sa osoby predsedu spojená s otázkou jeho 
odmeny? Otázka by znela, či vlastník súhlasí s osobou XY ako 
predsedom, ktorý bude za výkon funkcie dostávať odmenu vo 
výške XY. Alebo musíme naformulovať dve otázky. Jedna sa 
bude týkať len voľby predsedu a druhá len výšky jeho odmeny.
Niežeby to nemohlo byť spolu, ale určite odporúčam otázky roz-
deliť. Ide o rozdielny obsah a vlastníci nemusia mať rovnaký ná-
zor na obe otázky, čo môže spôsobiť komplikácie pri hlasovaní. 
Kto súhlasí s osobou predsedu, nemusí súhlasiť s výškou jeho 
odmeny. 

Koľko hlasov pri hlasovaní (na zhromaždení vlastníkov, písom-
nom, elektronickom) si môže uplatniť vlastník bytu a súčasne 
dvoch nebytových priestorov (garáže + pivnice) v tom istom byto-
vom dome. Jeden, dva alebo tri hlasy? Nie všetci vlastníci bytov 
sú majiteľmi nebytového priestoru pivnica a garáže v bytovom 
dome. Na 12 bytov pripadá 8 pivníc a 2 garáže.
Je potrebné zistiť ako to máte zapísané na liste vlastníctva. Za 
byt máte určite jeden hlas. Za garáž, ak je na liste vlastníctva 
zapísaná ako samostatný nebytový priestor, tak máte taktiež je-
den hlas. Pivnica je zväčša príslušenstvom k bytu, za čo hlas nie 
je, ale samozrejme môže sa stať, že je skolaudovaná a zapísaná 
v katastri nehnuteľnosti ako nebytový priestor, a tak by ste aj za 
tento priestor mali hlas. 
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Dňa 25. novembra 2021 sa konal v poradí tretí seminár „Čo 
zaujíma správcov“, ktorý sa konal prostredníctvom živého pre-
nosu (livestreamu). Program zaujal, tak sa prenosu zúčastnilo 
viac správcov, ako sme predpokladali. Účastníci mali možnosť 
vopred zaslať otázky, na ktoré dostali odpovede. 

Seminár zahájil prezident Združenia správcov a užívateľov neh-
nuteľností – Eugen Kurimský.

Zástupcovia Slovenskej sporiteľne, a.s., Ing. Stanislav Plevák 
a Ing. Roman Hamran vystúpili s prednáškou Úspornejšie bý-
vanie so Slovenskou sporiteľňou, a.s. V prednáške predstavili 
nielen úverové produkty, ale aj mnohé iné benefi ty, vyplývajúce 
z partnerstva so Slovenskou sporiteľňou.

Firmu ista Slovakia s.r.o. zastupoval projekt manažér Matej 
Opet s prednáškou o spotrebe a aký má význam pre správu 
budov. Diaľkové odpočty nie sú hudbou budúcnosti, ale reali-
tou, ktorá sa stáva každodennou nutnosťou. Výhody a riešenia 
diaľkových odpočtov a nielen nich zaujali hlavne tých, ktorí za-
tiaľ „bojujú“ s dielikmi na liehových pomerákoch.

Veľmi bola očakávaná prednáška právničky JUDr. Zuzany Ada-
movej Tomkovej s názvom Prehľad základných postupov v sprá-
ve bytového domu. Vždy aktuálne témy písomného hlasovania, 
doručovania, domového poriadku a elektronického hlasovania 
v období pandémie boli obohatené s novým zákonom, ktorý sa 
týka aj správcov. Týka sa povinnosti správcov, ktorí sú platitelia 
DPH, oznámiť fi nančnému riaditeľstvu svoje účty, používané na 
podnikanie. 

Prednášku Poistenie bytových domov – ešte zelenšie pred-
stavili zástupcovia ČSOB poisťovne a.s. Ivana Tholtová a Peter 
Čahoj. „Zelené“ poistné, podmienky a výhody, ktoré vyplývajú 

z takýchto pistných zmlúv, poskytuje ČSOB ako jediná na Slo-
vensku.

Zástupca fi rmy Clean-CLIMA SK s.r.o. Tomáš Varga hovoril 
o využití obnoviteľných zdrojov pri modernizácii vykurovacích 
systémov za účelom zníženia nákladov na prevádzku. Skve-
lá prednáška jednoduchou rečou vysvetlila princípy tepelných 
čerpadiel a jasne preukázané úspory nákladov na teple a teplej 
vode pre bytové domy. 

Ako je dôležité udržiavať prevádzkyschopné únikové cesty 
hovorila Juliana Michaláčová z fi rmy HEURA s.r.o. Po tejto pred-
náške účastníci kládli veľa otázok, na ktoré počas seminára 
dostali hneď odpovede. Najčastejšie bola skloňovaná téma: čo 
s „nespratnými“ vlastníkmi, ktorí si neuvedomujú dôležitosť ne-
chať voľné únikové cesty pre prípad požiarneho zásahu. 

Záverom by sme sa chceli poďakovať všetkým prednášajúcim.
Veríme, že na budúci rok okrem online seminárov sa nám po-
darí zorganizovať v termíne 6. – 8. 4. 2022 konferenciu Správa 
budov 2022 a radi by sme už po odznení pandémie zorganizo-
vali aj aspoň 2 semináre už nielen ONLINE, ale aj prezentačnou 
formou.

Vyjadrenia niektorých účastníkov

Ďakujem veľmi pekne za dnešné náučno-poučné pred-
poludnie, webinár bol veľmi zaujímavý a potrebný. 

Pozdravujem, sledovala som seminár až od cca práv-
nej oblasti. Pani JUDr. Tomková super, pre bežných ľudí 
(vlastníkov, ale aj zamestnancov správcov) dosť náročná 
oblasť. Tepelné čerpadlá – máme skúsenosti – za BD 
SNV – je to v 3 bytových domoch v našej správe – všetko 
funguje, úspora, maximálna spokojnosť vlastníkov. Ale 
posledná prednáška – PO – patrí veľká pochvala predná-
šajúcej – zrozumiteľné, jasné, výstižné, poučné. Ďakuje-
me. Tešíme sa na ďalší seminár.

III. ONLINE SEMINÁR 
„ČO ZAUJÍMA SPRÁVCOV“
V mesiacoch apríl a máj 2021 sa uskutočnili online semináre, ktoré boli určené pre všetkých správcov bytových 
domov a nebytových priestorov s pracovným názvom „Čo zaujíma správcov“. Nakoľko zo strany účastníkov boli 
dobré ohlasy, rozhodli sme sa zrealizovaťaj III. seminár. 

Partneri seminára
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Áno, súhlasíme. Prác, ktoré je potrebné

vykonať nie je málo a vôbec nie sú lacné.

Pozrime sa však na vec inak.

Požičané splatíte z úspor
Ak sa obnova urobí , vlastníkom 

jednotlivých bytov 

prinesie viacero be-

nefitov. Rozho-

dujúcou je vý-

znamná úspora 

na platbách za 

energie pred a po obnove. Presnejšie na 

vykurovaní, ohreve teplej vody, elektrine 

v spoločných priestoroch prípadne na plyne 

alebo inom palive. Dosiahnuté úspory oby-

čajne umožnia splácanie prostriedkov poži-

čaných na obnovu aj bez zvýšenia vkladov 

do fondu údržby a opráv bytového domu. 

Teraz ste určite spozorneli. A opäť hovorí-

me áno. Bez úveru to väčšinou nejde. Preto 

je dobré nájsť banku, ktorá v tom má prax, 

pozitívne referencie a skvelú aktuálnu po-

nuku. Prvý úver na obnovu bytových do-

mov na Slovensku pred  rokmi poskytla 

Prvá stavebná sporiteľňa. Významným 

hráčom medzi bankami financujúcimi túto 

činnosť zostala dodnes. 

Buďte zvedaví
Viac informácií vám ochotne poskytnú ob-

chodní zástupcovia PSS. Prídu za vami hoci 

aj na schôdzu vlastníkov bytov vo vašom 

bytovom dome. Ich zoznam nájdete na 

www.pss.sk alebo zatelefonujte na číslo 

02/58 55 58 55.

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