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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

tel.: 055/678 28 08  •  e-mail: voc@voc.sk

https://voc.sk/spravca-bytovych-domov/objednavka-casopisu-sbd/
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bytové družstvá, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a orgány štátnej správy v oblasti bytového hospodárstva. 
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Odbornosť na prvom mieste
Konferencia sa už klasicky konala v spolupráci so Stavebnou 
fakultou VŠB – TU Ostrava pod vedením doc. Ing. et Ing. Fran-
tiška Kudu, CSc., ktorého prednáška o zavádzaní BIM pri sprá-
ve bytových domov bude určite zaujímavá aj na Slovensku na 
konferencii Správa budov, ktorá sa uskutoční 1. – 3. 4. 2020 
v Bešeňovej. 

Tohoročným generálnym partnerom bola spoločnosť ista Česká 
republika s. r. o. Prednášky od nich boli samozrejme zamerané 
na trendy v meraní spotrieb a problematike rozúčtovania. Ďaku-
jeme aj ostatným partnerom konferencie, bez ktorých by sme 
túto konferenciu nevedeli zorganizovať. 

Nepochybne patrí vďaka aj Svazu českomoravských bytových 
družstev ako aj Občanskému sdružení majitelů domů v ČR. Ob-
zvlášť spolupráca so SČMBD sa ukázala ako plodná, čo sa odzr-
kadlilo hlavne v účasti stavebných bytových družstiev, ktoré sa 
konferencie zúčastnili. Odborné prednášky v kontexte družstev-
níctva odzneli z úst pána Ing. Jana Vysloužila (téma: Družstevní 
bytová výstavba v ČR), ako aj pána Ing. Františka Coufala (téma: 
Správa bytových domů). 

Mediálnymi partnermi boli: časopis bytová družstva – SVJ – 
správa domů, portál: Výtahy server a „Praktický rádce pro SVJ“. 

Na svoje si prišli stavebné bytové družstvá, spoločenstvá byto-
vých jednotiek ako aj správcovia a ostatní účastníci konferen-
cie.

Bohatý program
Možno práve bohatému programu vieme poďakovať hojnej účas-
ti. Odborné prednášky pozvaných fi riem poskytli účastníkom 
nové informácie ako aj témy, ktoré sú aktuálne zaujímavé. Ing. 
Ladislav Koucký z ČSOB, a. s. vystúpil s prednáškou Financová-
ni oprav a rekonstrukcí bytových domů. Z technických tém mu-
síme spomenúť spoločnosť Alumistr SE so svojimi zasklievacími 
systémami. Spoločnosť UMYJEM TO, s. r. o. s metodikou ako sa 
starať o fasády bytových domov. Fasáde a technológii čisteniu 
sa venovala aj spoločnosť Český Caparol s. r. o. Zariadeniam na 
elimináciu vzniku požiarov sa venovala zase spoločnosť ASES 

GROUP SE. Prevádzku bytových kotolní ozrejmila prednáška 
spoločnosti Brilon a.s. Po nej sme sa venovali výmene stúpačiek 
v podaní spoločnosti Pipelife Czech s. r. o. Diskusia bola o be-
zdrôtovom hlasovaní v podaní spoločnosti JS-hlasování, s. r. o. 
Škoda, že tento spôsob nie je možné použiť aj na Slovensku.

Druhým dňom konferencie zaznela prednáška o zavedení BIM 
pri správe bytových domov. Spoznali sme aj nové strešné krytiny 
METROTILE. Spoločnosť Siemens, s. r. o. sa venovala trendom 
v bytovej výstavbe pomocou zariadení SIEMENS. Pútavá bola 
aj prednáška o čisteniach odvetrávacích potrubí v bytových 
domoch v podaní spoločnosti Alkion service s. r. o. Meraniu 
spotrieb v bytových domoch sa venovala spoločnosť ista Česká 
republika s. r. o. 

Konferenciu ukončili odborné prednášky venované problema-
tikám kompetencií k bývaniu v podaní Očanského sdružení 
majitelů domů v ČR, z. s., efektívne spôsoby riešenia dlhov SVJ 
aj nájomníkov ponúkla advokátska kancelária Mgr. Ladislava 
Drhu. Poslednou odbornou prednáškou bola prednáška zame-
raná na implementáciu smerníc EÚ o energetickej náročnosti 
do českej legislatívy v podaní pani Věri Brodeckej zo spoločnosti 
I.RTN, s. r. o.

DRUHÝ ROČNÍK KONFERENCIE SPRÁVA BUDOV CZ
Snáď najväčšia konferencia, určená pre správcov bytových domov a nebytových priestorov, spoločenstvá 
vlastníkov bytov ako aj odborníkov a laickú verejnosť, ktorá sa zaoberá správou a problematikou bývania – Správa 
budov, sa po viacročnej tradícii na Slovensku rozšírila aj do Českej republiky. Pod názvom Správa budov CZ 2019 
sa uskutočnila v dňoch 10. – 11. 10. 2019 v hoteli Akademie Naháč, Chocerady. V poradí už druhá konferencia bola 
úspešná a prednášková sála praskala vo švíkoch. Aká bola?

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 6/2019
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Výmena skúseností a nové kontakty 
Určite sú neformálne styky základom každej nadštandardnej 
spolupráce. Aj preto sme boli radi, že sa konferencie zúčastni-

lo o 40 % viac účastníkov, ako bolo tomu na predchádzajúcej 
konferencii. Aj minulý rok sa potvrdilo, že výmena kontaktov 
v neformálnom prostredí priniesla pre obe strany najväčší úži-
tok. O tom to je. Veríme, že neformálne stretnutie aj pri bowlin-
gu a spoločenský večer s tombolou a ochutnávkou tokajských 

vín napomohol k obchodu a kvalitným službám dodávateľských 
fi riem pre správcov z Čiech aj Moravy. Dúfame, že tohtoročná 
konferencia potvrdila túžbu odborníkov a záujem všetkých zú-
častnených strán o zlepšenie správy budov a služieb spojených 
so správou. 

Mgr. Eugen Kurimský
organizátor

Ako vnímate záujem spotrebiteľov 
tepla o znižovanie spotreby ener-
gie?
To je na úvod pomerne ťažká otázka. 
Ja ako energetický audítor a odbor-
ný poradca mám za úlohu odhaľovať 
príčiny nadmernej spotreby tepla 
a hľadať možnosti na jej zníženie 
a tým aj na zníženie nákladov na 
vykurovanie objektov. Ak majú byť 
informácie uvedené v článku pre či-
tateľov užitočné, musia byť pravdivé. 
A pravda je žiaľ taká, že znižovanie 

spotreby energie na Slovensku prakticky nikoho nezaujíma. Ener-
getike sa venujem viac ako 30 rokov a za ten čas som neriešil 
ani jednu požiadavku na zníženie spotreby energie. Veľa sa o tom 
hovorí, ale to je asi tak všetko.

Aké problémy teda riešia spotrebitelia tepla?
Zvyčajne sa spotrebitelia tepla snažia zabezpečiť vykurovací 
systém tak, aby vyhovoval legislatívnym požiadavkám. Vyhláška 
predpisuje TRV, tak nainštalujme TRV. Tiež predpisuje hydraulic-

ké vyregulovanie, tak vyregulujeme. Spotreba tepla pritom niko-
ho nezaujíma aj napriek tomu, že všetky tieto opatrenia boli na-
vrhované a realizované za účelom jej optimalizácie. Je to možno 
spôsobené tým, že správnu, či optimálnu spotrebu tepla žiadny 
predpis neurčuje. Odporúčaná potreba tepla pre rôzne typy ob-
jektov je síce uvedená v technických normách, ale tie spotrebi-
telia zvyčajne nepoznajú a nikto ich nenúti sa o tieto informácie 
zaujímať.

Aké sú príčiny nadmernej spotreby tepla?
Vykurovací systém, ako aj iné energetické zariadenia, pracuje 
optimálne v určitých prevádzkových podmienkach, pre ktoré bol 
navrhnutý. Počas doby životnosti dochádza k rôznym zmenám, 
úpravám, neodborným zásahom a iným „vylepšeniam“, ktoré tie-
to podmienky menia zvyčajne k horšiemu a tým spôsobujú prob-
lémy s vykurovaním objektov. Ak sa vyskytnú akékoľvek problé-
my s vykurovaním, vo všeobecnosti prevláda názor, že treba kúriť 
viac. Najjednoduchším riešením takýchto problémov je zvýšenie 
prietoku, prípadne teploty vody. Problémy sa síce minimalizujú, 
prípadne odstránia, ale zvýši sa spotreba tepla celého objektu. 
Keď zásahy do vykurovacieho systému prekročia hranice únos-
nosti, vznikajú ďalšie problémy. Nedokurovanie bytov, nadmerný 

ÚSPORY TEPLA – MÝTY A FAKTY
V posledných rokoch sa skloňujú v mnohých oblastiach pojmy, týkajúce sa úspory energie. Donútili sme bytové 
domy k zabezpečeniu energetickej certifi kácie. Kladieme dôraz na hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav, 
odporúčame obnovu bytových domov, zatepľovanie, prípadne použitie obnoviteľných zdrojov energií. To všetko 
s jediným cieľom: v čo najväčšej miere zabezpečiť energetickú efektívnosť ako v rodinných tak aj bytových domoch. 
Problematike znižovania spotreby tepla sa chceme venovať v najbližších číslach nášho časopisu. O pomoc sme 
požiadali Ing. Jozefa Habánka, energetického audítora.

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 6/2019
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hluk, vysoké platby... Až vtedy sa zvyčajne užívatelia rozhodnú 
hľadať a riešiť príčiny týchto problémov.

Príčinou nadmernej spotreby tepla je teda nezáujem vlastníkov 
bytov?
Ako sa hovorí: „Kde je vôľa, tam je cesta.“ U vlastníkov a užívate-
ľov bytov prevláda na Slovensku akási apatia a nezáujem o svoj 
majetok a náklady na bývanie. Len málo vlastníkov vyhľadáva 
objektívne informácie a vhodné riešenia pre zníženie spotreby 
tepla. Väčšina sa uspokojí s nereálnymi sľubmi a neoverenými 
fámami. Na domovej schôdzi potom neinformovaná, alebo inak 
ovplyvnená väčšina prehlasuje vlastníkov, ktorí navrhujú reálne 
riešenia a tie sú zamietnuté. Ľudia na Slovensku radi veria sľu-
bom o tom, že sa niekto za nich o všetko postará a nemusia nič 
robiť. Oni to berú doslovne a nerobia celkom nič. Ani nekontrolu-
jú, či boli tie sľuby splnené.

Môžete uviesť nejaký príklad?
Príklady sú všade okolo nás. V prípade bytových domov už viac 
ako 25 rokov realizujeme opatrenia na znižovanie spotreby ener-
gie. Termoregulácia, merače tepla, zatepľovanie, vyregulovanie,... 
to všetko sú opatrenia zamerané na zníženie spotreby tepla na vy-
kurovanie. Hlavným cieľom a výsledkom týchto opatrení by mala 
teda byť znížená spotreba tepla a nižšie náklady na bývanie. Aké 
výsledky boli skutočne dosiahnuté po realizácií navrhovaných 
opatrení už ale nikoho nezaujíma. Vlastníci bytov, spoločenstvá, 
správcovia ani štátne inštitúcie nesledujú, nekontrolujú a nevy-
hodnocujú efektívnosť realizovaných opatrení. Vyzerá to tak, že 
cieľom tých opatrení nie je úspora energie, ale zvýšenie obratu 
dodávateľských fi riem a príjmov štátneho rozpočtu.

Kto a ako by mal tento problém riešiť?
Riešiť by ho mal ten, pre koho predstavuje problém. Ak je úlo-
hou štátnych inštitúcií zvyšovanie HDP, potom je pre nich takýto 
stav vyhovujúci a nepotrebujú ho riešiť. Rovnako sa k nadmer-
nej spotrebe stavajú všetky ostatné zúčastnené subjekty, teda 
projektant, dodávateľská fi rma, správca. Jediným subjektom, pre 
ktorý predstavuje nadmerná spotreba tepla problém sú vlastníci 
a užívatelia bytov. Pritom mnohí ani netušia aký je rozdiel medzi 
skutočnou a predpokladanou spotrebou tepla po zateplení BD. 
Riešenie je pritom veľmi jednoduché. Stačí na nástenku vyvesiť 
porovnanie dvoch čísel – skutočnej a teoretickej spotreby. Každý 
by tak videl a vedel či je aktuálna spotreba vyššia, alebo nižšia, aj 
aké sú možnosti pre zníženie spotreby tepla v budúcnosti.

Niečo ako energetický štítok budovy?
Štítok budovy z energetického certifi kátu je síce pekný, ale pre 
užívateľov prakticky bezvýznamný. Údaje v energetickom štít-
ku sú uvedené neprehľadne, nedajú sa porovnať s dostupnými 
údajmi napríklad z vyúčtovania nákladov na bývanie. Pre užíva-
teľov je teda energetický certifi kát aj štítok budovy len formálna 
záležitosť.

Aký je podľa vás dôvod na znižovanie spotreby energií?
To je veľmi zaujímavá otázka, ale mali by na ňu odpovedať v pr-
vom rade spotrebitelia tepla. Stačí si prečítať smernicu Európske-
ho parlamentu a rady (EÚ) 2018/844 o energetickej efektívnosti, 
tam sú uvedené všetky argumenty. Ja sa domnievam, že v našich 
podmienkach budú prevažovať ekonomické dôvody. Treba pritom 
pozerať do budúcnosti. V súčasnosti rastú ceny energie asi o 7 % 
ročne. To znamená, že za 10 rokov sa cena približne zdvojná-
sobí. Každý si teda môže ľahko vypočítať, koľko bude platiť za 
vykurovanie a teplú vodu o 10 rokov, ak neurobí nič pre zníženie 
spotreby. Ale obávam sa, že v skutočnosti porastú ceny energie 
oveľa výraznejšie.

Prečo si to myslíte?
Aj keď sa o tom veľa nehovorí je energetická závislosť štátov EÚ 
veľmi alarmujúca. Pri porovnaní spotreby energie na jedného 
obyvateľa a existujúcich zásob energetických zdrojov, teda fosíl-
nych palív, sú na tom štáty Európy najhoršie na celej planéte. 
To znamená, že prípadný nedostatok palív a energie a prudký 
nárast cien sa nepriaznivo prejaví najskôr a najvýraznejšie práve 
v Európe. Pritom závislosť EÚ od dovozu fosílnych palív na úrovni 
74 % predstavuje veľké bezpečnostné riziko. V prípade vojenské-
ho konfl iktu, prírodnej katastrofy, alebo iných nepriaznivých vply-
vov u dodávateľa, by boli ohrozené všetky odvetvia hospodárstva 
európskych štátov. Preto je iniciatíva EÚ v oblasti energetickej 
efektívnosti taká výrazná. Znižovanie spotreby energie nie je len 
výmysel úradníkov, ale reálny plán na odvrátenie nebezpečenstva 
spôsobeného zvyšovaním ceny energie alebo jej nedostatkom. 

Ako môžu spotrebitelia energie týmto problémom predchá-
dzať?
V podstate majú niekoľko možností. Nerobiť nič a čakať, či to na-
ozaj bude také zlé. Týmto pochybovačom by som rád odkázal: 
Áno bude! Alebo môžu postupovať podľa energetickej koncepcie 
EÚ a robiť všetky opatrenia pre zníženie spotreby energie. Prípad-
ne vymyslieť lepšiu, účinnejšiu a efektívnejšiu koncepciu pre svoj 
BD. Podľa prepočtov môžu domácnosti v EÚ ušetriť na energiách 
v roku 2030 viac ako 67 miliárd € v porovnaní s rokom 2018, ak 
splnia kritériá platných noriem a požiadavky energetickej efektív-
nosti budov. V tejto sume má každý bytový dom na Slovensku za-
počítané svoje predpokladané úspory. Záleží len na užívateľoch 
a vlastníkoch bytov, ako ponúkané možnosti využijú.

Ako sa dá ovplyvňovať spotreba tepla?
O konečnej spotrebe tepla na vykurovanie konkrétneho domu 
rozhodujú dodávateľ a odberateľ tepla. Všetci ostatní zastávajú 
len pomocnú, či poradnú funkciu. Do vzťahu medzi dodávateľom 
tepla a vlastníkmi bytov ako odberateľmi nikto iný nevstupuje. 
Jediným subjektom, ktorý je priamo zainteresovaný na dosiahnu-
tých úsporách tepla sú vlastníci bytov. Pre dodávateľa tepla je zni-
žovanie spotreby skôr neželaným javom. Žiaľ, práve vlastníci sú 
tí, ktorí majú najmenej informácii o energetickej politike, prevádz-
kovaní systémov TZB a ekonomických výhodách súvisiacich so 
znižovaním spotreby energie. Preto budem rád, ak sa nám podarí 
prostredníctvom vášho časopisu poskytnúť záujemcom potrebné 
informácie a vysvetliť súvislosti medzi jednotlivými opatreniami 
a konečnou spotrebou tepla. 

Sú opatrenia na znižovanie spotreby tepla na vykurovanie vždy 
efektívne?
Táto otázka je často kladená hlavne zo strany vlastníkov, ktorí si 
svoj bytový dom zateplili, namontovali termoregulačné ventily na 
radiátoroch, hydraulicky vyregulovali vykurovací systém, majú aj 
pomerové merače tepla ale očakávané zníženie spotreby tepla 
nedosiahli. Aj keď to vnímajú skôr ako vysoké náklady na býva-
nie. O možnostiach ako zistiť príčiny takéhoto stavu budeme ho-
voriť v nasledujúcich článkoch. Cieľom týchto článkov bude pou-
kázať na požiadavky a podmienky, ktoré musia byť splnené, aby 
vlastníci dosiahli optimálnu spotrebu tepla a vykurovanie objektu 
bolo efektívne. Aby bolo možné znížiť spotrebu tepla treba tomu 
prispôsobiť v prvom rade naše správanie. Užívatelia bytov si mu-
sia sami uvedomiť, ktoré podmienky a požiadavky musia dodržať 
ak chcú ušetriť na platbách za vykurovanie bytov. 

O tomto všetkom sa budeme rozprávať v ďalších číslach časo-
pisu s Ing. Jozefom Habánkom, energetickým audítorom, kto-
rého ste naposledy mali možnosť vidieť na konferencii „Mera-
nie a rozpočítavanie 2019“ v Senci.
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V súčasnosti sa používajú vo veľkej miere štruktúrované ten-
kovrstvové omietky ako povrchová úprava fasád rodinných 
a bytových domov. Pri zatepľovaní je vo väčšine prípadov taká-
to omietka už vopred vybraná a stavebník sa rozhoduje medzi 
zatieranou alebo ryhovanou štruktúrou, zrnitosťou a farebným 
odtieňom. Medzi najviac používané omietky patria zatierané si-
likónové omietky.

Aké sú možnosti v prípade, že je záujem sa odlíšiť a vybočiť zo 
zaužívaných riešení a vytvoriť niečo individuálne, zaujímavé a aj 
trochu netypické. V súčasnej dobe existujú viaceré materiály, 
ktoré vedia splniť aj takéto požiadavky.

BASF Slovensko spol. s r. o., divízia stavebných hmôt so svojou 
značkou PCI patrí medzi popredných dodávateľov stavebnej 
chémie. V segmente povrchových úprav fasád ponúka na výber 
jedinečné riešenia. Pri ich vytváraní bolo vždy snahou vychádzať 
z prírodných princípov a zdrojov, ktoré sú základom pre zhotove-
nie inovatívnych a prirodzených vzhľadov.

Už v dobách dávno minulých naši predkovia hľadali či drvili rôz-
ne blyštiace sa materiály a vyrábali šperky alebo dekorácie na 
skrášlenie prostredia, v ktorom žili. Išlo zväčša vždy o prírodný 
materiál s refl exnou schopnosťou. Pri odraze slnečného žiare-
nia sa vytváral trblietavý efekt, ktorý dodáva danému výrobku 
alebo priestoru exkluzivitu. Overené a dobre fungujúce princípy 
nie je potrebné meniť a preto PCI ponúka trblietavý efekt aj pre 
bežne používané tenkovrstvové omietky a zatepľovacie systémy 
súčasnosti. 

PCI Multiputz® Glitter je prírodný trblietavý materiál rozdrvený 
a roztriedený na potrebnú veľkosť, ktorý sa dodatočne aplikuje 
do nezavädnutej tenkovrstvovej omietky. Aplikáciou sa nemenia 
fyzikálne ani chemické vlastnosti použitej omietky. Materiál je 
pripravený na okamžité použitie a aplikuje sa pomocou strie-
kacej pištole do čerstvej, fi nálne upravenej pastovitej omietky 
bezprostredne po jej aplikácii.

Na výber sú tri typy trblietavého materiálu, a to PCI Multiputz® 
Glitter K, S a G. Výber konkrétneho typu závisí od použitého 
odtieňa omietky. Samotná voľba zodpovedá výhradne individu-
álnemu vnímaniu estetiky a požiadavke stavebníka. Spotreba 
závisí od stupňa požadovaného efektu.

NIE JE VŠETKO ZLATO, ČO SA BLYŠTÍ:
PCI MULTIPUTZ® GLITTER
Tak ako si pri obliekaní volíme individuálny štýl, rovnako je to aj pri výbere povrchovej úpravy fasády nášho 
domu. Pomocou farieb a štruktúr sa snažíme identifi kovať v spoločnosti, resp. odlíšiť sa, či vyjadriť svoj postoj 
k estetike a k životu.
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Na Slovensku a v Česku boli zrealizované viaceré exkluzívne 
stavby s trblietavým efektom, ktoré tešia svojím stvárnením nie-
len obyvateľov daného domu, ale aj susedov a okoloidúcich.

Stavba: Obnova bytového domu, Trenčín, Slovensko

Použité materiály: Zatepľovací systém PCI MultiTherm® MM so 
silikónovou omietkou PCI Multiputz® ZS 3, so zatieranou štruk-
túrou zrnitosti 3 mm a PCI Multiputz® Glitter S na vytvorenie žia-
rivo-trblietavého efektu.

Výsledný efekt: Kombinácia hrubšej štruktúry tenkovrstvo-
vej omietky s veľkosťou zrna 3 mm v kombinácii s trblietavým 
sľudovým efektom PCI Multiputz® Glitter S vytvorila jedinečný 
vzhľad, ktorý odkazuje na pôvodnú brizolitovú omietku s nad-
väznosťou na okolitú zástavbu v centre mesta módy Trenčín 
s moderným prevedením podľa aktuálnych trendov.

Realizačná spoločnosť: PAVJAN, s. r. o., ktorá získala ocenenie 
kvality PCI za vzornú a výnimočnú stavbu v roku 2019.

Stavba: Obchodné centrum Žabka, Opava, Česká republika

Použité materiály: Zatepľovací systém PCI MultiTherm® NEO 
so silikónovou omietkou PCI Multiputz® ZS 1,5, so zatieranou 
štruktúrou zrnitosti 1,5 mm a PCI Multiputz® Glitter K na vytvo-
renie trblietavého efektu.

Výsledný efekt: Kombinácia tmavej tenkovrstvovej omietky so 
strieborným odleskom a efektom PCI Glitter® K vytvára efekt 
exkluzívnej stavby, ktorá výrazne púta pozornosť okoloidúcich. 
Presne taký bol zámer a požiadavka investora stavby.

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

PCI Multiputz® Glitter K PCI Multiputz® Glitter S PCI Multiputz® Glitter G

Drvina karbidu 
kremíka Sľudová drvina Sklená drvina

Obnova bytového domu, Trenčín, Slovensko. Ocenenie kvality PCI za vzornú a výnimočnú stavbu s atypickým vzhľadom.

Obchodné centrum Žabka, Opava, Česká republika
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NA VAŠE OTÁZKY ODPOVEDÁ

V 4-bytovom dome nemáme 
spoločenstvo, ani správcu. 
Každý má vlastné vykurovanie 
a TV. Problémom je dodávka 
SV a jej rozpočítavanie. Roz-
diel medzi fakturačným mera-
čom a odpočtami v bytoch sa 
rozdeľuje na byty a nie cez 
vypočítaný koefi cient. Je ten-
to postup správny?
Nie, nie je. Okrem toho traja 

vlastníci nemajú zaplombovaný vodomer a teda sa možno dom-
nievať, že u niektorého z nich môže dochádzať k ovplyvňovaniu 
spotreby. Slovenská metrologická inšpekcia kontrolu u FO nevy-
konáva. Riešenie je len súdnou cestou, alebo sa konečne do-
hodnite na správe domu.

Som zástupca vlastníkov. Z toho je jasné, že niektoré veci, ktoré 
som ešte neriešil sú mi nejasné. Náš správca zvolal mimoriad-
nu schôdzu, hoci ho požiadali asi 4 z majiteľov bytov.

Títo ľudia sa snažia riešiť svoje osobné veci a veľmi úzko pra-
cujú so správcom. Na schôdzi sa zúčastnila nadpolovičná väč-
šina, t. j. 42 majiteľov z 80 majiteľov. Správca pozýva na schô-
dzu výveskou a nahádzaním obálok s pozvánkou do schránok. 
Nepozýva však majiteľov, ktorí majú trvalé bydlisko mimo náš-
ho domu. Tiež nevie preukázať, komu obálka s pozvánkou do 
schránky bola doručená a komu nie. Dlhodobo necháva hlaso-
vať aj syna majiteľa bytu, ktorý nie je vlastníkom a nemá ani 
splnomocnenie majiteľa. Na túto situáciu som správcu niekoľ-
kokrát upozornil. Takto dotyčný hlasoval aj na tejto schôdzi. Ja 
osobne po smrti manželky, kde sme boli dedičmi jej podielu na 
byte vlastním 95 % bytu, lebo z 11 dedičov sa 8 vzdalo v pros-
pech mňa. Aby správcovi vyšlo hlasovanie, tak vyhlásil, že keď 
nemám splnomocnenie od mojich dvoch detí mojich spoludedi-
čov a terajších spolumajiteľov nemôžem hlasovať. 

Teraz sa pýtam na váš názor, či môžem súd požiadať o vyhláse-
nie neplatnosti schôdze a keď by to bolo možné, či to môžem 
napísať sám. V prípade, že môžem, či mi neviete poradiť alebo 
poslať nejaký vzor, ako sa to robí. 
1.  Schôdzu vlastníkov zvoláva správca podľa potreby..... až tak 

zákon defi nuje ďalšie možnosti § 14a ods.1 – teda zvolanie 
schôdze je v poriadku, tu žiadosť štyroch neberiem do úva-
hy.

2.  Schôdza bola uznášania schopná, nadpolovičnú väčšinu tvo-
rí 41 vlastníkov.

3.  Oznámenie o schôdzi, program, termín a miesto musí byť 
vlastníkovi oznámené najmenej 7 dní vopred.

4.  Oznámenie musí byť v listinnej podobe doručené každému 
vlastníkovi bytu, ak zmluva o výkone správy neurčí iný spô-
sob. Doručovanie musí byť ošetrené v Zmluve o výkone sprá-
vy, kde môže byť napríklad: doručovanie do poštovej schrán-
ky každého vlastníka za prítomnosti voleného zástupcu, 
alebo doručovanie poštou ako doporučenú zásielku, alebo 
osobným odovzdaním proti podpisu, to sa určuje v malopo-
četných domoch atď.

5.  Ak vlastník bytu neoznámi správcovi svoju adresu v prípa-
de, že byt prenajíma alebo neužíva, správca mu pozvánku 
na schôdzu doručí ako ostatným, teda do poštovej schránky. 

Teda povinnosť oznámenia adresy je na vlastníkovi, nie na 
správcovi.

6.  Po dedičskom konaní, konkrétne vo vašom byte, ide o po-
dielové vlastníctvo bytu, teda vy a 2 deti majú určitý podiel 
na byte a teda platný hlas za váš byt je len vtedy, ak máte 
dve splnomocnenia od detí, stačí generálna plná moc, ktorá 
bude platiť neobmedzene, ale vás môžu deti splnomocniť na 
každú schôdzu osobitne. Hlas za váš byt je neplatný, ak ste 
hlasovali bez splnomocnení svojich detí, nie je podstatne či 
vlastnia 5 % z bytu alebo iný podiel.

7.  Neviem, čo chcete žalovať pán xy, zatiaľ som nenašla žiaden 
dôvod na žalobu.

8.  Neviem čo bolo v programe schôdze, ale ak za uznesenie 
hlasovala nadpolovičná väčšina, t. j. 41 vlastníkov, je uzne-
senie platne prijaté.

Obraciame sa na vás so žiadosťou o stanovisko združenia v na-
sledovnom prípade: Vlastníci bytov a nebytových priestorov pri-
jali/schválili dňa 14. 3. 2016 uznesenie nadpolovičnou prítom-
ných vlastníkov, ktorým udelili súhlas k umiesteniu kompaktnej 
odovzdávajúcej stanice tepla do bytového domu a zároveň ude-
lili poverenie správcovi, aby v ich mene uzavrel s dodávateľom 
tepla zmluvu o umiestnení KOST. Následne vlastníci bytov a ne-
bytových priestorov dali v zákonnej lehote žalobu na súd a do-
máhali sa určenia neplatnosti prijatého uznesenia. V danej veci 
ešte súd nerozhodol.

Dňom 31. 8. 2019 naša spoločnosť sa stala správcom daného 
bytového domu a dodávateľ tepla nám doručil výzvu na sprístup-
nenie spoločných priestorov bytového domu za účelom umiest-
nenia KOST v dome, ďalej doručil kópiu Zmluvy o umiestnení 
KOST, ktorá bola uzatvorená dňa 19. 5. 2016 medzi pôvodným 
správcom a dodávateľom tepla. A doručil nám Oznámenie 
k ohláseniu drobnej stavby vydané príslušným stavebným úra-
dom pre uskutočnenie drobnej stavby zo dňa 14. 2. 2019. 

Naša otázka znie: Je našou povinnosťou sprístupniť spoločné 
priestory BD za účelom umiestenia KOST, alebo máme opráv-
nenie oznámiť dodávateľovi tepla, že priestory bytového domu 
sprístupníme až po právoplatnom rozhodnutí súdu? Teda je 
možné považovať prijaté uznesenie za dočasne neprávoplatné, 
kým súd v danej veci nerozhodne?
Podľa nášho názoru sa jedná o to, že by ste nemali sprístupniť 
priestory, kým súd nerozhodne. Čo budete ako správca robiť, 
keď súd rozhodne v prospech vlastníkov a uzná, že uznesenie 
je neplatné.

Zrejme došlo k skratu v komunikácii, pretože predchádzajú-
ci správca mal oznámiť, že do rozhodnutia súdu nie je možné 
KOST montovať. Ale aké dôvody sa uviedli na podanie žaloby 
o neplatnosti hlasovania, to nevieme? Mne to vychádza len ako 
neplatné hlasovanie, nakoľko zmena účelu využívania spoloč-
ného priestoru, teda priestor na umiestnenie KOST potrebuje 
súhlas 2/3 vlastníkov v dome.V tom čase bola platná novela č. 
205/2014 Z. z.

Viete mi poradiť v otázke, keď vlastníci bytov sa na schôdzi 
vlastníkov uzniesli, že chcú odkúpiť pozemok pred bytovým 
domom, na ktorom chcú vybudovať parkovacie miesta pre 
každý byt a bude to mať každý zapísané ako spoluvlastnícky 
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podiel, je možné tento pozemok zaplatiť z fondu prevádzky, 
údržby a opráv?
Podľa nášho názoru, nie je možné zaplatiť kúpu pozemku z fon-
du prevádzky údržby a opráv. Použitie prostriedkov z fondu je 
uvedené v § 10 ods. 3:

Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa fi nancujú výdavky spoje-
né s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných čas-
tí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových 
priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky 
na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Z fondu pre-
vádzky, údržby a opráv sa fi nancujú aj opravy „balkónov, lodžií 
a tých terás, ktoré sú spoločnými časťami domu“.

Prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv možno prechodne 
použiť na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytov a nebyto-
vých priestorov v dome v prípade ich dočasného nedostatku. Po 
preklenutí nedostatku prostriedkov na úhradu tohto plnenia, sa 
uvedené prostriedky vrátia do fondu prevádzky, údržby a opráv.

Po odkúpení pozemku, ak ho vlastníci  budú mať zapísaný na lis-
te vlastníctva podľa spoluvlastníckeho podielu, je možné použiť 
prostriedky fondu na jeho opravy, obnovu, modernizáciu...

Veríme, že po odkúpení pozemku, zápisu do katastra nehnuteľ-
ností a výstavbe parkoviska budú všetky náležitosti s výstavbou 
zabezpečené (územné konanie, kolaudácia...)

Kto robí výberové konanie na dodávateľa, ak správa domu je 
zabezpečovaná správcom na základe Zmluvy o výkone správy?
Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome si vzájomné prá-
va a povinnosti týkajúce sa správy domu upravia v Zmluve o vý-
kone správy v zmysle § 8a zákona o vlastníctve bytov.

Zároveň si v zmluve upravia spôsob výkonu správy spoločných 
častí a spoločných zariadení, spoločných nebytových priestorov, 
príslušenstva a pozemku v zmysle § 8a, ods. 1, písm. b., v rámci 
ktorého si odsúhlasia, že:

Výber dodávateľa môžu vlastníci zveriť správcovi za prítomnosti 
voleného zástupcu, alebo si v zmluve dohodnú že výber dodáva-
teľa bude vždy za účasti troch ďalších vlastníkov, ktorí spolu so 
správcom budú vyhodnocovať čo najvýhodnejšiu ponuku, ktorá 
by mala pozostávať aspoň z 3 – 4 ponúk. Následne sa výber do-
dávateľa odsúhlasí na schôdzi vlastníkov v zmysle § 14b, ods. 1, 
písm. i, teda nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov 
v dome.

Ak je vlastníkom predložený a schválený Plán opráv na nasle-
dujúci kalendárny rok spolu s predpokladanou kalkuláciou ná-
kladov, môžu vlastníci zároveň odsúhlasiť čerpanie prostriedkov 
z fondu opráv na jednotlivé opravy a určiť, že výber dodávate-
ľa zabezpečí správca s určenou komisiou o čom budú vlastní-
ci informovaní. Hlasovanie v takomto prípade si vyžaduje zase 
súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v dome.

Rozhodnutie sa nemôže uplatniť v dome vtedy, ak sa na opravy 
vybavuje úver, kde je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hla-
sov všetkých vlastníkov v dome.

Možnosti pri postupe a výbere dodávateľa sú rôzne, vlastníci si 
so správcom musia v rámci uzatvorenej zmluvy dohodnúť len 
jasné pravidlá.

Môže správca doplňovať určený program, ktorým ¼ vlastníkov 
v dome žiada o zvolanie schôdze?
Môže, ale vlastníci prítomní na schôdzi musia doplnenie progra-
mu schváliť.

Je platná plná moc udelená vlastníkom na všetky úkony týkajú-
ce sa hlasovania a rozhodovania pri správe domu aj ako platný 
hlas, ak sa použije na zvolanie schôdze zo strany ¼ vlastníkov.
ÁNO. Výklad niektorých advokátov, že udelená plná moc je plat-
ná len na schôdzi a napríklad pri písomnom hlasovaní už ne-
platí, alebo neplatí pri žiadosti o zvolanie schôdze je nesprávny 
a v rozpore so zákonom. Ak je splnomocnenie udelené len na 
konkrétnu schôdzu, prípadne aj s určením ako má splnomocne-
nec hlasovať, je takéto splnomocnenie len jednorazové a platné 
len na určenej schôdzi vlastníkov, avšak generálna plná moc 
udelená bez časového obmedzenia na všetky úkony týkajúce 
sa správy domu je platná pri všetkých úkonoch súvisiacich so 
správou domu.

Aké kvórum môže odsúhlasiť, aby schôdzu vlastníkov opustil 
človek, ktorý má platné splnomocnenie, ale sústavne narušuje 
priebeh schôdze?
Zákon tento problém konkrétne nerieši. Záleží vždy na predse-
dajúcom, aký priebeh rokovania si vie zjednať svojou autoritou. 
Stáva sa, že sa na schôdzi prezentujú aj takí ľudia, ktorí si riešia 
svoj komplex a myslia si, že sa okolo nich točí celý svet. Svojím 
vystupovaním zbytočne predlžujú trvanie schôdze, znechucujú 
niektorých vlastníkov natoľko, že sa ďalších schôdzi nezúčast-
ňujú.

Predsedajúci má určiť jasné pravidla, teda diskutovať k problé-
mom možno buď v rámci diskusie, alebo po každom bode prog-
ramu, avšak vecne a konštruktívne. Prípadne je možnosť aby 
vlastníci obmedzili vystúpenie napríklad na 5 minút. Ak, napriek 
tomu je tu stále vlastník, ktorý je rušiacim elementom, potom 
ho môžu ostatní ignorovať. Vykázať ho zo schôdze však je prob-
lematické, pretože by došlo k obmedzovaniu jeho vlastníckych 
práv v zmysle § 14, ods. 1, teda že vlastník má právo a povin-
nosť zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať 
o všetkých veciach týkajúcich sa správy domu.

Takéhoto vlastníka doporučujem písomne upozorniť na jeho pre-
trvávajúce narušovanie každej schôdze, čo možno kvalifi kovať 
ako porušovanie dobrých mravov v dome, text tohto upozorne-
nia je treba formulovať aj do uznesenia zo schôdze s tým, že ak 
sa bude toto rušivé a neodôvodnené konanie opakovať budú to 
vlastníci prostredníctvom správcu riešiť v rámci priestupkového 
konania.

Vlastník nebytového priestoru hodlá v NP zrealizovať staveb-
né úpravy, pritom o tom neupovedomil spoločenstvo vlast-
níkov, ktoré zabezpečuje správu domu. Bytový dom je kultúr-
nou pamiatkou v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. Aký správny 
postup by mal vlastník NP dodržať?
V prvom rade musí vlastník NP pri stavebných úpravách úzko 
spolupracovať a byť súčinný so všetkými účastníkmi, ktorých 
sa jeho konanie týka. Dbať na to, aby sa spoľahlivo zistil rozsah 
prác, aby úpravami ostatní vlastníci v dome neutrpeli v konaní 
ujmu.Na ohlásenie drobnej stavby zákon nevyžaduje projektovú 
dokumentáciu, ale žiadateľ musí pripojiť jednoduchý situačný 
výkres a jednoduchý technický popis stavebných prác.

Svoju žiadosť najprv adresuje príslušnému Pamiatkovému úra-
du. Až po jeho vyjadrení môže požiadať stavebný úrad o vyjadre-
nie k ohláseniu drobnej stavby.

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 6/2019
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K žiadosti vlastník NP pripojí doklad, ktorým preukáže vlast-
nícke právo k NP a k pozemku, stanovisko orgánov štátnej pa-
miatkovej starostlivosti, jednoduchý situačný náčrt, jednoduchý 
technický popis, stanovisko správcu domu a jeho podmienky, 
ktoré vyžaduje, aby sa dodržiavali pri stavebných úpravách v do-
me s ohľadom aj na skutočnosť, že NP je prevádzkovo spoje-
ný nielen dverami, ale aj pripojením na vnútorné rozvody vody, 
elektriny, a kanalizácie v dome.

Ohlásenie drobnej stavby alebo udržiavacích prác v zmysle sta-
vebného zákona je potrebné považovať za právny úkon smeru-
júci k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinnosti, 
ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú. Podľa rozsa-
hu prác, môže stavebný úrad určiť, že nepostačuje ohlasovacia 
povinnosť a práce je možno realizovať len na základe stavebné-
ho povolenia.

Vlastník bytu bez súhlasu ostatných vlastníkov v dome si zriadil 
podlahové vykurovanie nie v celom byte, ale v chodbe, kúpeľni, 
WC a kuchyni. V izbách bytu sú osadené radiátory s meračmi. 
Stav sa zistil až po prevode bytu na iného vlastníka. Ako je tre-
ba postupovať pri rozúčtovaní nákladov na teplo.
V rámci vykurovania, ktoré má dom zabezpečené formou CZT, 
nie je možné, aby sa vlastníci v dome odpájali od CZT a zriaďo-
vali si samostatné zdroje tepla, alebo cez dodávku tepla v dome 
využívali nemerateľný príjem, teda spotrebu tepla na vykurova-
nie. V Zmluvách o spoločenstve sú tieto podmienky spravidla 
zakotvené. Realizácia podlahového vykurovania bez súhlasu 
ostatných vlastníkov, ktorí sú podielovými vlastníkmi vykurova-

cej sústavy, sa považuje za neoprávnený zásah do spoločného 
zariadenia domu.

Vlastníci takýchto bytov by mali uviesť vykurovací systém do 
pôvodného stavu. Ak to nie je možné, predseda spoločenstva 
alebo správca osloví fi rmu, ktorá realizovala termostatizáciu 
v dome, aby preverila akým spôsobom takýto zásah do vyku-
rovacej sústavy ovplyvnil nastavené parametre hydraulického 
vyregulovania celej sústavy. V prípade, ak sa ukáže, že je nutné 
vykurovaciu sústavu opätovne hydraulicky vyregulovať, musí tie-
to náklady zaplatiť vlastník v zmysle § 11 zákona o vlastníctve 
bytov.

Ak sa vlastníci v dome nedohodnú na inom spôsobe rozpočí-
tavania nákladov za dodané teplo, postupuje predseda spolo-
čenstva alebo správca podľa § 7 ods. 4 Vyhlášky URSO, ktorá 
určuje spôsob výpočtu spotrebnej zložky v prípade konečného 
spotrebiteľa, ktorý nemá inštalované PRVN, ako súčin 1,5-ná-
sobku priemeru spotrebnej zložky na m2 (vypočítaný z podla-
hovej plochy všetkých vykurovaných priestorov ) a podlahovej 
plochy vykurovaného bytu.

Rozdiel nákladov spotrebnej zložky a nákladov určených náh-
radným spôsobom sa rozpočíta medzi ostatných podľa indiko-
vaných údajov PRVN.

Zdenka Jurčáková
odborný konzultant ZSaUN 

Aruba Business Centrum v Bratislave bolo dňa 9. 10. 2019 mies-
tom konania odborného sympózia s názvom Manuál komplexnej 
obnovy bytových domov. Konalo sa v spolupráci štyroch združení: 
Združenia pre podporu obnovy bytových domov, Združenia spo-
ločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku, Slovenského zväzu by-
tových družstiev a Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností 
a pod záštitou generálneho riaditeľa ŠFRB.

Výborná účasť, príjemné prostredie a kvalitný program boli záru-
kou veľmi dobrej atmosféry s častými diskusnými príspevkami 
a aktívnym prístupom zo strany účastníkov aj prednášateľov.

Odznelo celkom 11 prezentácii z rôznych oblastí obnovy bytových 
domov a jej fi nancovania.

Ing. Miroslav Vereš, výkonný predseda
Združenie pre podporu obnovy bytových domov

ODBORNÉ SYMPÓZIUM 
„MANUÁL KOMPLEXNEJ OBNOVY BD“ V BRATISLAVE

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 6/2019



www.tzbportal.sk 15

EUMEPS (Asociácia európskych výrobcov expandovaného polys-
tyrénu), ktorého členom je aj Združenie EPS SR, si je dlhodobo 
vedomá rastúceho tlaku zo strany EÚ na zníženie negatívnych 
vplyvov na životné prostredie, preto sa voči EÚ dobrovoľne zavia-
zala zabezpečiť úplnú obehovosť EPS do roku 2030.

Združenie EPS SR je odhodlané slovenskej verejnosti preukázať, 
že EPS priemysel môže byť ekonomicky, sociálne a environmen-
tálne prínosný a udržateľný. Pre dosiahnutie tohto odvážneho re-
cyklačného cieľa podniká aj konkrétne kroky. „Súčasťou plnenia 
nášho ambiciózneho cieľa je aj podpora medzinárodných inicia-
tív a stratégií, ktoré vedú k znižovaniu množstva plastových odpa-
dov,“ hovorí Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

EPS patrí medzi naj-
ľahšie recyklovateľné 
plasty. Recyklovaný 
polystyrén sa pridáva 
ako drvina do betónu, 
tehál, keramiky, alebo 
ho výrobcovia pridáva-
jú do tvaroviek a do-
siek. Možno ho tiež 
mechanicky recyklovať 
extrúziou na štandard-
ný polystyrén. Združe-
nie preto vďaka tým-
to vlastnostiam EPS 
predpokladá, že v roku 
2025 by mohol podiel 
recyklácie na Sloven-
sku dosiahnuť viac 
ako 50 %, a to v ob-
lasti obalového expan-
dovaného polystyrénu 
a tiež aj stavebného.

Riešenie pre zabudovaný polystyrén
Technológia PolyStyreneLoop, ktorú podporilo aj Združenie EPS 
SR, rieši recykláciu stavebného EPS z demolácií budov. Odha-
duje sa, že v budovách Európskej únie sú zabudované 2 milióny 
ton EPS dosiek s retardérom horenia hexabrómocyklododekán 
(HBCDD). Tento retardér horenia dlhé roky zaručoval bezpeč-
nosť v prípade požiaru a splnenie národných protipožiarnych 
predpisov. 

V roku 2016 bol HBCDD celosvetovo zaradený na listinu perzis-
tentných organických látok s tým, že pre stavebné aplikácie mu 
bola udelená výnimka do roku 2019. Avšak už od roku 2015 sa 
EPS s HBCDD v EÚ nevyrába. Výrobcom EPS v Európe sa poda-
rilo realizovať náhradu tohto prvku novým ekologickým retardé-
rom horenia na polymérovej báze. 

Životnosť EPS dosiek s HBCDD je minimálne 50 rokov. V Sloven-
skej republike preto možno očakávať vyšší výskyt týchto odpadov 
po roku 2040. Využitie týchto EPS odpadov z predtým zateple-
ných budov bude možné energeticky,alebo fyzikálno-chemickou 
recykláciou v rámci iniciatívy PolyStyreneLoop. Tieto odpady 
z demolácií totiž nebude možné recyklovať, ani skládkovať. 

PolyStyreneLoop
Technológia PolyStyre-
neLoop bola zahrnutá 
do Bazilejského dohovo-
ru Riadiacej rady Spoje-
ných národov pre prog-
ram životného prostredia ako najlepšia dostupná recyklačná 
technológia pre nakladanie s odpadom obsahujúcim HBCDD. 
Demonštračný závod so schopnosťou spracovávať 3 milióny ki-
logramov EPS za rok by mal spustiť výrobu ešte v roku 2019.

Projekt je fi nancovaný mnohými spoločnosťami z celého reťaz-
ca výroby EPS a XPS a je podporený európskym grantom LIFE. 
Úlohou projektu je preukázať technickú, ekonomickú a environ-
mentálnu životaschopnosť recyklačného procesu EPS a prispieť 
k realizácii tohto procesu v ďalších závodoch v krajinách EÚ.

Výstavbu PolyStyreneLoop fi nancuje medzinárodné družstvo 
s desiatkami členov z celej Európy. Od novembra je členom 
družstva aj Združenie EPS SR. Medzi členmi sú majitelia know-
how, inžinieri, výrobcovia brómovaných retardérov horenia, 
výrobcovia perličiek EPS a XPS dosiek, spracovatelia EPS per-
ličiek na izolačné dosky, priemyselné asociácie a realizátori EPS 
v stavebníctve, ako aj organizácie zaoberajúce sa zberom EPS 
odpadov a dodávatelia príslušných zariadení.

www.epssr.sk

ZDRUŽENIE EPS SR SA STALO ČLENOM MEDZINÁRODNÉHO 
DRUŽSTVA NA VÝSTAVBU ZÁVODU NA RECYKLÁCIU EPS 
ODPADOV ZO STAVEBNÍCTVA – POLYSTYRENELOOP

Združenie EPS SR (Združenie výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu) podporilo výstavbu závodu na 
fyzikálno-chemickú recykláciu EPS odpadov zo stavebníctva s názvom PolyStyreneLoop. 

Slávnostné prijatie Združenia EPS SR do družstva pre výstavbu závodu 
PolyStyreneLoop.

Podpis Ing. Marty Strapkovej, predsedníč-
ky Združenia EPS SR, na listinu čestných 
členov

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 6/2019
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Kurz Správa bytového fondu prebiehal dva týždne. Jeho účast-
níci získali množstvo vedomostí z rôznych oblastí, ktoré sa 
týkajú práce správcov. 96 hodín kurzu obsahuje informácie 
z oblasti práva, ekonomiky, statiky, TZB (technických zariadení 
budov), facility manažmentu, bezpečnosti, zákonov týkajúcich 
sa správy a pod. Práca správcu je obsiahla a každý, kto ju vy-
konáva, musí ovládať široké spektrum informácií. Pre začínajú-
cich správcov je to len štart do ich novej práce, kde postupne 
začínajú „naberať” vedomosti, ktoré budú postupom času ap-
likovať do svojej praxe. 

Celé dva týždne sa niesli v duchu interaktívnej komunikácie 
medzi vyučujúcimi a žiakmi. Prednášajúci sú ľudia, ktorí ok-
rem teoretických informácií odovzdávajú aj množstvo poznat-
kov z praxe, ktoré sú neoceniteľným prínosom pre účastníkov 
vzdelávacieho akreditovaného programu. Každá oblasť vzde-
lávania zaujala a počas vyučovania prebiehali aktívne rozpra-
vy. Veríme, že aj správcovia, ktorí už svoju činnosť vykonávajú, 
dopomohli odovzdaním svojim skúseností úplne novým správ-
com. Práve výmena vzájomných skúseností môže byť veľkým 
posunom vpred. 

Októbroví kurzisti pokračovali v tradícii svojských pomenovaní 
a nazvali sa „Účastníci zájazdu”. Vytvorila sa výnimočne dob-
re zohraná „partia“, čo sa prenieslo aj do príjemnej atmosfé-
ry počas celého trvania kurzu. Okrem vzdelávania navštívili 
aj centrum mesta Košice a zažili historickú večeru na hrade 
Boldogköváralja v Maďarsku. Veríme, že si budú vzájomným 
prínosom aj do budúcna vo svojej práci správcov. 

Na záver kurzu prebehlo odovzdávanie osvedčení o odbor-
nej spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou pre zápis 
do Zoznamu správcov a podľa zákona 246/2015 Z. z. jednou 
z podmienok pre výkon správy.

Prajeme všetkým absolventom akreditovaného vzdelávacieho 
programu Správa bytového fondu veľa pracovných aj súkrom-
ných úspechov. 

Spracovala: Ing. Simona Varechová 

„ÚČASTNÍCI ZÁJAZDU” ÚSPEŠNE ABSOLVOVALI 
KURZ SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU
V októbri sme odštartovali novú sériu kurzov pod názvom Správa bytového fondu. Novoakreditovaný kurz sa konal 
v dňoch 14. 10. – 25. 10. 2019 v Košiciach. Účastníci kurzu sa dozvedeli množstvo informácií, ktoré sa, ako veríme, 
pozitívne premietnu do ich práce správcov. 
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JE ŠETRNÉ AJ K VAŠEJ PEŇAŽENKE

Bývanie vašich snov môže byť moderné, krásne, štýlové, romantické... ale môže byť 
napríklad aj energeticky úsporné. Touto poslednou vlastnosťou možno neulahodíte 
svojim mnohorakým predstavám, ale určite potešíte svoj rodinný rozpočet. 

Renovácia bytu alebo rodinného domu
V súčasnosti sa pojmy ako energetická efektívnosť, respektíve 
energetická úspornosť stávajú popri estetike a funkčnosti kľúčo-
vými faktormi pri riešení bývania. Recept je pritom jednoduchý. 
Dôležité je, aby vaše bývanie vyžadovalo čo najnižšiu spotrebu 
energií. Pri akejkoľvek realizácii opatrení, ktoré napomáhajú ener-
getickej efektívnosti, je vhodné poradiť sa s odborníkom. Či ide 
o zvolenie orientácie bytu alebo rodinného domu na tie správne 
svetové strany, optimálne zateplenie obvodových múrov, základov 
aj strechy, osadenie kvalitných okien a vchodových dvier, použitie 
moderného systému vykurovania a iných technologických inová-
cií, alebo zabezpečenie energetického certifi kátu pre vaše býva-
nie. 

Obnova bytového domu
Tri štvrtiny z bytových domov, v ktorých mimochodom žije približne 
polovica obyvateľov Slovenska, sú staršie ako 20 rokov. Vyžadu-
jú si permanentné sledovanie technického stavu a následné od-
straňovanie nedostatkov. Zároveň sa zvyšujú nároky na tepelnú 
odolnosť vonkajších obalových konštrukcií a energetickú nároč-
nosť budov. Nie, dnes už nie je úlohou štátu zabezpečovať bez-
starostný spánok vlastníkom bytov v bytových domoch tak, ako 
v minulosti. Preto je nevyhnutnosťou obnovovať aj bytové domy, 
pričom prác, ktoré je potrebné vykonať, nie je málo. Spomeňme 
napríklad:

výmenu okien a vchodových dvier, 
rekonštrukciu spoločných priestorov bytového domu,
zateplenie základov, obvodových múrov a strechy domu,
vyregulovanie vykurovacej sústavy,
opravu a zateplenie balkónov a lodžií,
obnovu rozvodov pre jednotlivé byty.

Ak sa však obnova urobí komplexne, vlastníkom jednotlivých by-
tov prinesie významnú úsporu na platbách za energie. Presnejšie 
na vykurovaní, ohreve teplej vody, elektrine v spoločných pries-
toroch, prípadne na plyne alebo inom palive. Dosiahnuté úspory 
obyčajne umožnia splácanie prostriedkov požičaných na obnovu 
aj bez navýšenia vkladov do fondu údržby a opráv bytového domu. 

Vaše mesačné platby sa teda nemusia zmeniť, ale kvalita života 
dostane úplne nový rozmer.

Obráťte sa na špecialistov
Je na vás, pre aké bývanie sa rozhodnete. Je však viac ako isté, 
že na dosiahnutie zásadnej úspory na energiách je potrebné zvoliť 
komplexné riešenie, čo si vyžiada „určitú“ vstupnú investíciu.

Rovnako, ako pri stavebných úpravách, aj pri tejto príležitosti je 
vhodné obrátiť sa na odborníkov, v tomto prípade na špecialistov 
zaoberajúcich sa fi nancovaním bývania. Jednými z najrenomova-
nejších sú tí z najväčšej a najúspešnejšej stavebnej sporiteľne 
– Prvej stavebnej sporiteľne. 

Buďte zvedaví! 
Obchodní zástupcovia PSS prídu za vami domov alebo hoci aj 
na schôdzu vlastníkov bytov vo vašom bytovom dome. Ich zo-
znam nájdete na www.pss.sk, prípadne zatelefonujte na číslo 
02/58 55 58 55 a dohodnite si stretnutie.

Ponuka PSS pre vlastníkov bytov
úver zo stavebného sporenia až do 50 000 € (pre našich 
sporiacich klientov), ktorý nie je potrebné zabezpečiť ne-
hnuteľnosťou
má priaznivú úrokovú sadzbu a dlhú, až 30-ročnú splat-
nosť
aj bez predchádzajúceho sporenia
úverové prostriedky poskytneme klientom od 18 rokov, 
dokonca aj ľuďom v dôchodkovom veku

Ponuka PSS na obnovu bytových domov
úver zo stavebného sporenia s nízkou úrokovou sadzbou 
už od 1,25 % ročne
PSS prefi nancuje až 100 % prác a možné je aj predčasné 
splatenie
úver nie je potrebné založiť bytovým domom ani bytmi
energetické posúdenie nehnuteľnosti poskytuje PSS zdar-
ma
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„V predvečer konferencie sa na pracovnom stretnutí zišlo se-
dem odborných komisií, ktoré sme utvorili zhruba pred rokom 
na prvej zvolenskej konferencii. Naše združenie SLOVENERGO-
okno totiž prevzalo gesciu nad všetkými slovenských normami, 
ktoré sa týkajú okien, otvorových konštrukcií a fasádnych prv-
kov,” uviedol v úvode konferencie predseda združenia SLOVE-
NERGOokno Ing. Daniel Holler. 

„Členovia jednotlivých komisií začali pracovať na témach, kto-
ré sa ich priamo týkajú. Takže máme komisie, ktoré sa venujú 
napríklad hliníku alebo drevu, ďalšie sklu, plastu, reklamáciám 
a montáži do stavby. Na večernom stretnutí pred konferenciou 
nás predsedovia komisií oboznámili s tým, čo sa udialo za po-
sledný rok. Utvrdili sme sa v tom, že sa nachádzame vo fáze 
defi novania aktuálnych úloh a analýzy súčasného skutkového 
stavu na slovenskom trhu. Defi nujeme témy, ktoré sú riešené 
v slovenských technických normách (prípadne revízie noriem) 
a témy, ktoré nie sú riešené žiadnymi normami. Chceme sa zá-
roveň zamyslieť, či je potrebné vytvoriť nejaký predpis (smerni-
cu združenia, slovenskú normu), aby sme určitú oblasť vedeli 
správne obsiahnuť,” povedal Ing. Holler. 

Počíta sa s tým, že výsledky práce jednotlivých komisií budú 
známe v najbližšom období a všetci členovia sa s nimi budú 
môcť zoznámiť prostredníctvom webových stránok združenia. 

„Združenie chce prostredníctvom členstva Budov pre budúc-
nosť pre všetkých svojich členov vytvoriť prospešnejšie pod-
mienky pre naše podnikanie. V poslednej dobe sa snažíme 
naplniť víziu lepšej tepelnej ochrany budov tak, aby sa stavali 
najmä budovy s veľmi nízkou spotrebou energie. A chceme, 
aby aj politické strany a verejná správa takto chápali naše pri-
ority. Energetické certifi káty musia byť naozaj funkčné, nesmie 
byť len nejakou formalitou, ale zmysluplným výstupom,” zdô-
raznil Ing. Holler. 

Ďalej sa združenie podľa jeho slov snaží dosiahnuť, aby väčší 
tok investícií išiel aj na Slovensku do nájomného bývania. „Ako 
sme o tom diskutovali aj v komisiách v predvečer konferencie, 
čím ďalej tým viac mladých ľudí si nemôže dovoliť vlastné bý-
vanie. V niektorých oblastiach Slovenska nie je vôbec mysliteľ-
né, aby si mladý človek kúpil pozemok a začal stavať. Takže 
problematiku nájomného bývania chápeme ako veľkú tému do 
budúcnosti a zároveň veľkú príležitosť pre naše fi rmy. Musíme 
teda vyvíjať väčší tlak na politikov, aby z eurofondov, ktoré sú 
naplánované až do roku 2027, tiekla významná časť investícií 
do nášho odvetvia,” povedal Ing. Holler. 

S prvou prednáškou na tému Výškové budovy vystúpil na konfe-
rencii Ing. Milan Lavrinčík z fi rmy INGSTEEL, spol. s r. o. Venoval 
sa najmä postupom a metodike spracovania návrhov ľahkého 
obvodového plášťa budov (závesných stien) vyšších ako 120 m. 
Opísal vlastnosti a špeciálne požiadavky a uviedol praktické 
príklady z realizovaných projektov z rôznych častí sveta. Potom 

NOVÁ TRADÍCIA KONFERENCIÍ VO ZVOLENE
Združenie slovenských výrobcov a predajcov výplní stavebných otvorov a konštrukcií, dodávateľov s nimi 
súvisiacich komponentov a technológií a materiálov na zabudovanie okien SLOVENERGOokno minulý rok zahájilo 
druhú desiatku vzdelávacích seminárov tentokrát vo Zvolene. Dňa 26. 9. 2019 sa v hoteli TENIS vo Zvolene konal 
druhý ročník konferencie OKNO, DVERE, FASÁDY. Konferencie sa zúčastnilo na 120 odborníkov zo všetkých 
súvisiacich stavebných odborov.
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Ing. Michal Lavrinčík zaujímavo odprezentoval realizáciu orga-
nické fasády troch výškových budov v bratislavskej štvrti SKY 
PARK od britskej architektonickej kancelárie Zaha Hadid. 

O skúsenostiach s využitím BIM v medzinárodných projektoch 
informovali Ing. Peter Zelinka a Ing. Filip Roller z MFS group. 

Návod na vzorovú renováciu starých rodinných domov z minu-
lého storočia predstavil vo svojom príspevku Maroš Húšťava 
z fi rmy VELUX Slovensko. „V Šali sme ukončili stavebné práce 
na vzorovej rekonštrukcii štvorcového rodinného domu, ktoré-
ho typ sa určite nachádza v každej obci na Slovensku. Väčšina 
rodinných domov u nás bola postavená do konca 70. rokov 
minulého storočia a dnes už neplnia moderné kritériá, akými 
sú napríklad energetická náročnosť a kvalita vnútorného pro-
stredia,” povedal Maroš Húšťava s tým, že zásadnou požiadav-

kou pri rekonštrukcii starého štvorcového rodinného domu bola 
úspora energií, zväčšenie obytného priestoru a zdravé a príjem-
né bývanie. Štvorčlenná rodina získala obytný priestor o celko-
vej rozlohe 115 metrov štvorcových z 2 + 1 na 4 + 1 a zdravé 
bývanie s väčším podielom denného svetla a čerstvého vzdu-
chu. Po rekonštrukcii očakávajú tiež zvýšenie úspory energií 
o 80 percent. Projekt v troch fi nančných variantoch je zadar-
mo dostupný na špecializovaných stránkach aj s konkrétnymi 

technickými riešeniami a radami odborníkov. „V súčasnej dobe 
prebieha v spolupráci s Katedrou technických zariadení budov 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zber skúseností 
s prevádzkou domu po rekonštrukcii a monitoring a meranie 
kľúčových parametrov,” uviedol Maroš Húšťava. Podľa jeho 
slov je táto rekonštrukcia zároveň vzorovým príkladom riešenie 
obnovy starnúceho bytového fondu nielen na Slovensku, ale aj 
v okolitých krajinách. 

Odborný garant konferencie profesor Ing. Boris Bielek, PhD., 
vedúci Katedry konštrukcií pozemných stavieb SvF STU v Brati-
slave, prednášal na tému experimentálnej analýzy spoľahlivosti 
diagnostiky prievzdušnosti zabudovaných výplňových konštruk-
cií budov pomocou infračervenej termografi e. 
Stavebná nepriezvučnosť fasády versus laboratórna nepriez-
vučnosť okna podľa konkrétnych noriem bolo témou prednášky 

Ing. Dušana Dlhého PhD. z KKPS SvF STU Bratislava. Profesor 
Ing. Ivan Chnúrny z tej istej vysokej školy hovoril na konferencii 
o overení U-hodnoty izolačného skla alebo stavebnej konštruk-
cie meraním in situ. 

Ing. Ladislav Lósy z TSÚS, n. o. prednášal o parametroch sta-
vebných výrobkov a požiadavkách na stavbu. Posledná pred-
náška Bc. Karola Plaštiaka z fi rmy SIGA Cover AG Švajčiarsko 
sa zaoberala progresívnym riešením v oblasti vzduchotechniky 
a odolnosti obálky budov voči vetru. 

Záverečné vyhodnotenie konferencie urobil prof. Ing. Boris 
Bielek, PhD., ktorý vyzdvihol aktuálnosť prednesených tém 
a hlavným pojivom účastníkov je výmena odborných informá-
cií a nastolenie aktuálnych úloh, ktoré momentálne na našom 
trhu rezonujú, a hľadáme riešenia na tieto problémy. Trúfame 
si povedať, že nás spája túžba po poznaní a vzájomná výmena 
informácií, diskusia s odbornou verejnosťou, hľadanie riešení 
a odpovedí. 

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 6/2019
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Pokiaľ spoločnosti patria medzi tie, ktoré spravujú 700 000 
priestorov na Slovensku a v Českej republike v informačnom 
systéme DOMUS, mohli si užiť dva plné dni prednášok a works-
hopov na tému najnovšej generácie softvéru pre správu pries-
torov.

Najnovšia verzia informačného systému DOMUS X 
pre správcov
ANASOFT predstavil pripravovanú najnovšiu verziu informačné-
ho softvéru – DOMUS X. Tá prináša prepracované používateľské 

rozhranie, mnoho drobných vylepšení a zaujímavé novinky. In-
štalácia v 250 spoločnostiach sa začne už koncom roka 2019.

Kalendár
Účastníci konferencií veľmi pozitívne hodnotili nový pohľad na 
údaje systému vo forme Kalendára. Zobrazuje údaje zo všet-
kých evidencií a zoskupuje ich do dní, týždňov alebo mesiacov. 
Pri zobrazení minulosti používatelia získajú prehľad o dianí 
v dome, o zmenách od vlastníkov, vystavených upomienkach, 
písomných hlasovaniach, vykonaných opravách či návštevách 
technika. Týmto spôsobom je možné veľmi rýchlo sa oboznámiť 
s dianím v dome, napríklad pred domovou schôdzou. Takisto je 
veľmi jednoduché získať pohľad do budúcnosti, kde sa používa-
telia oboznámia s potrebou vykonať revízie či uhradiť faktúry.

Schvaľovanie faktúr cez e-mail 
Ďalšou novinkou je schvaľovanie faktúr cez e-mail zástup-
cami vlastníkov, ktoré automatizuje zasielanie a schva-
ľovanie faktúr. Správca len označí faktúru na schválenie 
a  DOMUS X vygeneruje e-mail s jedinečnou linkou na stránku 
schvaľovania označenej faktúry. Zástupca si na tejto stránke 
môže faktúru pozrieť a následne schváliť alebo neschváliť fak-
túru. Jeho voľba sa automaticky premietne v systéme.

Service Desk
Verzia X prináša aj zjednotenie požiadaviek na údržbu a ďalších 
žiadostí do jednotného Service Desku. Service Desk priniesol 
vylepšené notifi kácie, komunikáciu a rôzne formy hlásenia vrá-
tane online formulárov.

Pokiaľ máte záujem o viac informácií k pripravovanej najnovšej 
verzii DOMUS X pre správcov a bytové družstvá, neváhajte nás 
kontaktovať.

INOVÁCIE V SPRÁVE PRIESTOROV NOSNÝMI TÉMAMI 
DOMUS KONFERENCIÍ 2019
Spoločnosť ANASOFT má za sebou ďalší ročník konferencií venovaných správcovským spoločnostiam a bytovým 
družstvám. Používatelia informačného systému zažili dva dni zaujímavých prednášok a workshopov na tému 
najnovšej generácie softvéru pre správu priestorov. Na konferencii bola predstavená pripravovaná najnovšia 
verzia informačného softvéru – DOMUS X. Tá prináša prepracované používateľské rozhranie, mnoho drobných 
vylepšení a zaujímavé novinky.
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Výstava sa uskutoční na výstavisku Messe Frankfurt v nemec-
kom Frankfurte nad Mohanom. V budúcom roku sa bude výsta-
va konať v dňoch 8. až 13. marca a bude zameraná na trendy 
a vývoj nielen vo svete svietidiel a osvetlenia, ale aj zabezpečo-
vacej techniky i kamerových systémov. Najväčší svetový veľtrh 
osvetlenia a technológie budov dáváme do pozornosti odborní-
kom, ale aj laickej verejnosti. 

Každý z nás chce šetriť na svojich nákladoch a na energiách, 
ktorých cena vzrastá z roka na rok. Práve preto je výstava svojim 
obsahom zaujímavá pre všetkých. Určite sa tam dozvieme, aké 
sú možnosti efektívneho využitia svetelnej techniky, s ktorou sa 
každodenne stretáváme. Prečo by sme tam mali ísť? 

Pre tých, ktorí uvažujú o modernizácii bytového domu ponúka 
výstava možnosti úsporného osvetlenia a svietidiel (napríklad 
na spoločné priestory). V nasledujúcich riadkoch prinášame 
slovo organizátora výstavy…

Konektivita otevírá umělé inteligenci dveře do budov
Proces propojování různých služeb ve stavebnictví s moderní 
bezpečnostní a zabezpečovací technikou vstupuje do další 
fáze. Současné výzkumné projekty a aplikační platformy avi-

zují velké výhody, které nám v budoucnosti přinesou aplikace 
pro inteligentní budovy a inteligentní města. 5. ročník akce 
Intersec Forum – Conference for Connected Security Tech-
nology (Konference pro propojené bezpečnostní technologie) 
zve všechny odborníky z oblasti technického plánování a vý-
stavby budov k debatám o budoucnosti bezpečnostních a za-
bezpečovacích technologií budov.

Připojení bezpečnostních a zabezpečovacích technologií jsou 
pro výrobce a uživatele velmi důležité, a proto budou i jedním 
z klíčových segmentů veletrhu Light + Building – předního 
světového veletrhu osvětlení a technologie budov, jenž se 
ve Frankfurtu nad Mohanem koná v březnu 2020. Na veletr-

hu Light + Building představí přední společnosti v segmentu 
technologií budov celé spektrum svých produktů od nouzových 
osvětlení v hale 8 až po automatizaci budov v halách 9 a 11. 
Pozadu nezůstane ani „Intersec Building“, mezinárodní plat-
forma pro propojené bezpečnostní a zabezpečovací technologie 
v hale 9.1.

LIGHT + BUILDING 2020 – NAJVÄČŠÍ SVETOVÝ VEĽTRH 
OSVETLENIA A TECHNOLÓGIE BUDOV
Spoločnosť Messe Frankfurt je najväčším organizátorom veľtrhov a konferencií s vlastnými priestormi 
a približným počtom 2500 zamestnancov. Vďaka medzinárodnej sieti obchodných partnerov poskytuje podporu 
svojim zákazníkom nielen v Európe, ale aj na celom svete. Ponuka služieb zahrňuje nielen prenájom výstavných 
priestorov, ale aj realizáciu veľtrhových stavieb, veľtrhový marketing a pod. Jednou z nosných výstav, ktoré táto 
spoločnosť organizuje je veľtrh Light + Building 2020, na ktorý vás pozývame.
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Intersec Forum je hlavním informačním zdrojem na akci Inter-
sec Building (8. až 13. března 2020), mezinárodní platformě 
pro pro propojené bezpečnostní a zabezpečovací technologie 
na veletrhu Light + Building 2020. Zdroj: Messe Frankfurt / 
Sandra Gatke.

Akce Intersec Building je součástí veletrhu Light + Building 
a slouží jako platforma pro prezentaci produktů předních mezi-
národních výrobců bezpečnostních a zabezpečovacích technolo-
gií, jako jsou Siemens, DOM Sicherheitstechnik, Grothe, WANZL, 
PCS Systemtechnik a Schneider Intercom. V rámci této akce se 

koná i konference Intersec Forum, informační rozhraní, na němž 
se téměř osmdesát expertů v šesti dnech konání veletrhu Light 
+ Building ve Frankfurtu nad Mohanem (8. až 13. března 2020) 
podělí o své zkušenosti a názory na současné problémy a výzvy.

„Pokud jsou propojeny všechny systémy budov, konektivita 
hodně nahrává inteligentním řešením a podporuje tím i ekono-
mickou účinnost. V této souvislosti je nezbytné najít společnou 
řeč a v budoucnosti se vydat směrem plně integrovaného digi-
tálního plánování bezpečnostních, zabezpečovacích a staveb-
ních systémů, což ostatně propagují i účastníci akce Intersec 

Building v rámci veletrhu Light + Building,“ říká Iris Jeglitza-
Moshage, senior viceprezidentka Messe Frankfurt. Akce In-
tersec Forum pokrývá celé spektrum od technologických vizí 
propojených systémů, jak ukazuje například výzkumná platfor-
ma „Foresight“, až po praktické zkušenosti s plánováním, vý-
stavbou, provozem a údržbou integrovaného bezpečnostního 
a zabezpečovacího zařízení v budovách.

Akce Intersec Forum se v březnu 2020 zaměří na témata sé-
mantické interoperability, umělé inteligence (AI) v budovách, 
kybernetické bezpečnosti, informačního modelu budovy (BIM), 
protipožární ochrany, nouzového a bezpečnostního osvětlení, 

video technologií, inteligentního řízení vstupu, systémů ochrany 
proti vloupání a poplašných systémů, technologií, služeb a ta-
ké příslušného právního rámce. Konference začíná odpoled-
ne hned první den konání veletrhu Light + Building (8. břez-
na) přednáškami a diskusemi o umělé inteligenci v budovách. 
V příštích pěti dnech se budou přednášky konat v době od 
10:00 do 16:00 hodin a po nich budou následovat večerní ne-
tworkingové akce a diskusní platforma v konferenční místnosti 
haly 9.1.

Pátý ročník Intersec Forum Conference for connected safety 
and security technology se bude konta v rámci akce Intersec 
Building na veletrhu Light + Building ve Frankfurtu nad Moha-
nem (8. až 13. března 2020). Vstup je pro držitele vstupenky na 
veletrh Light + Building zdarma.
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Úvod
Nové budovy a aj obnovované budovy, ak je to funkčne, tech-
nicky a ekonomicky uskutočniteľné, musia spĺňať minimálne 
požiadavky na EHB určené technickými normami. Po 31. de-
cembri 2020 je potrebné zabezpečiť výstavbu nových a obno-
vu existujúcich budov v energetickej úrovni takmer nulovej po-
treby energie. Budovou s takmer nulovou potrebou energie sa 
rozumie budova s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou. 
Takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie potrebné na 
užívanie takej budovy musí byť zabezpečené efektívnou tepel-
nou ochranou a vo vysokej miere energiou dodanou z obnovi-
teľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove (na mieste) alebo 
v jej blízkosti.

Požiadavky a kritériá na obalové konštrukcie
Normalizované (požadované) hodnoty tepelnotechnických vlast-
ností stavebných konštrukcií a budov, ako aj základné kritériá 
požadované na budovy stanovuje konsolidované znenie STN 73 
0540-2/Z1+Z2 [14]. Technická norma zahŕňa výsledky 1. a 2. 
fázy odvodenia nákladovo optimálnych úrovní minimálnych po-
žiadaviek na EHB. Pri návrhu stavebných konštrukcií a budov sa 
požaduje splnenie nasledujúcich kritérií, ktoré súvisia s obalo-
vými konštrukciami, ale jednoznačne ich splnenie sa musí pre-
ukázať aj pri otvorových konštrukciách. Splnenie kritérií musí 
preukázať projektant pri spracovaní projektovej dokumentácie 
na stavebné povolenie. Tepelnotechnický posudok je súčasťou 
projektového energetického hodnotenia. Jedná sa o kritériá:

a)  minimálnych tepelnoizolačných vlastností staveb-
ných konštrukcií,

b) minimálnej teploty vnútorného povrchu,
c) minimálnej výmeny vzduchu,
d) maximálnej mernej potreby tepla na vykurovanie.

Uvedené kritériá, normalizované požiadavky, uvádza technická 
norma a kritériá sú reprezentované podstatnými vlastnosťami 
nasledovne.

Vnútorné prostredie 
V ostatnom období sa zanedbáva zohľadnenie podmienok vnú-
torného prostredia a dominuje preukazovanie úspor tepla/ener-
gie. Popritom súčasne s dopadom na zníženie tepelných strát, 
zlepšenie tepelnotechnických vlastností (U-hodnoty), sa zvyšuje 
teplota na vnútornom povrchu stavebných konštrukcií.

Vnútorné prostredie defi nuje teplota vnútorného vzduchu θai 
(°C) a relatívna vlhkosť ϕi (%), prípadne rýchlosť prúdenia vzdu-
chu vai (m/s). V súčasnosti sa navrhujú budovy s vysokými tepel-
noizolačnými vlastnosťami obalových konštrukcií, čím sa znižuje 
rozdiel medzi teplotou vnútorného vzduchu a priemernou teplo-
tou vnútorných povrchov v miestnostiach. 

Stavebné konštrukcie a budovy sa posudzujú pri uvažovaní 
normalizovaných podmienok vnútorného prostredia, pokiaľ 
vzhľadom na účel budovy/miestnosti nie je určené inak. Nor-
malizované podmienky teploty vnútorného vzduchu stanovené 
technickou normou [8], ale aj STN 73 0540-3 [9] sú určené pre 
dlhodobý pobyt a neprerušované vykurovanie budov vlastnos-
ťami: θai = 20 °C a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu ϕi 
= 50 %. 

Z vyššie uvedeného vyplýva pre vnútornú povrchovú teplotu sta-
vebnej konštrukcie, že na ktoromkoľvek mieste jej povrchu musí 
byť teplota vyššia ako je teplota rizika rastu plesní a bezpečne 
vyššia ako je teplota rosného bodu, pričom sa musia zohľadniť 
nielen normalizované, ale aj skutočne navrhované podmienky 
teploty a vlhkosti vnútorného vzduchu a spôsob vykurovania 
(neprerušované a prerušované). Uvedené platí bez ohľadu na 
lokalitu a vonkajšiu teplotu. 

Vnútorná povrchová teplota
Vnútorná povrchová teplota závisí od teploty vnútorného vzdu-
chu θai = 20 °C a teploty vonkajšieho vzduchu konkrétnej lokali-
ty [10]. V minulosti sa posudzovala pre dve teplotné oblasti, ale 
so zohľadnením nadmorskej výšky, t. j. pre θe = -15 (-18, -21)°C. 
Vývoj požiadaviek na vnútornú povrchovú teplotu odrážal potre-
bu zabezpečenia hygienických podmienok a podmienok tepel-
nej pohody. 

Z hľadiska zabezpečenia hygienických podmienok sa pri otvoro-
vých konštrukciách hodnotí teplota rosného bodu na zasklení, 
ale zamedzenie rizika rastu plesní sa hodnotí na pripojovacej 
škáre a celom styku otvorovej konštrukcie s okolitou plnou sta-
vebnou konštrukciou. Negatívne sálanie nepriaznivo ovplyvňu-
je užívateľa vo vzdialenosti približne 1,0 m. Odstránenie tohto 
vplyvu vyžaduje zvýšenie teploty vnútorného vzduchu. Zabez-
pečenie priemernej teploty plôch vymedzujúcich priestor nižšej 
ako 18 °C tiež vyžaduje zvýšenie vnútornej teploty v miestnosti, 
a teda zvýšenie potreby energie na vykurovanie. Zvýšenie tepel-
notechnických vlastností stavebných konštrukcií s dopadom na 
zvýšenie vnútornej povrchovej teploty má pozitívny vplyv na po-
trebu úpravy teploty vnútorného vzduchu. 

Požiadavky na U-hodnotu v závislosti 
na povrchovej teplote
Vnútornú povrchovú teplotu pri pôsobení normalizovanej vnú-
tornej teploty ovplyvňuje súčiniteľ prechodu tepla. Tento má aj 
dominantný vplyv na tepelné straty uskutočňované stavebnou 
konštrukciou. Dosiahnuť teplotu na vnútornom povrchu aspoň 
14 °C vylučujúcu pocit negatívneho sálania vyžaduje, v závis-
losti na pôsobení vonkajšej teploty -11 až -20 °C, dosiahnuť 
hodnotu súčiniteľa prechodu tepla U od 1,5 po 1,2 W/(m2.K). 

PODSTATNÉ RIEŠENIE NOVEJ VÝSTAVBY A OBNOVY 
BYTOVÝCH DOMOV ICH TEPELNOU OCHRANOU
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

Systémové riešenie vlastností stavebných konštrukcií a budov vyplýva zo zavedenia požiadaviek na stavby a na 
stavebné výrobky podľa európskych predpisov. Smernica o energetickej hospodárnosti budov (EHB) sa v SR 
implementovala zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a prepracovaná smernica zákonom 
v znení zákona č. 300/2012 Z. z. [6]. V súčasnosti je v schvaľovacom procese novela zákona implementujúca 
zmenu smernice č. 844/2018. 
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Ak by sa na celom povrchu (plných a transparentných staveb-
ných konštrukcií) mala dosiahnuť priemerná teplota 18 °C za-
bezpečujúca pri vnútornej teplote θai = 20 °C tepelnú pohodu, 
v závislosti na pôsobení vonkajšej teploty -11 až -20 °C, je po-
trebné zabezpečiť hodnotu súčiniteľa prechodu tepla U od 0,5 
po 0,4 W/(m2.K). Zníženie priemernej teploty pod 18 °C zna-
mená príslušne zvýšiť vnútornú teplotu nad 20 °C. Uvedená 
skutočnosť nepriaznivo ovplyvní potrebu energie na vykurova-
nie. Vplyvom konštrukčnej tvorby, materiálovej skladby, ale aj 
nákladovej efektívnosti je potrebné rozlišovať v prísnosti stano-
venia požiadaviek na hodnotu súčiniteľa prechodu tepla. Hod-
noty súčiniteľa prechodu tepla otvorových konštrukcií v úrovni 
U = 0,4 a 0,5 W/(m2.K) sa v súčasnosti nedajú dosiahnuť. Na 
stavebný trh sa uvádzajú otvorové konštrukcie s hodnotou sú-
činiteľa prechodu tepla U = 0,61 (0,62) W/(m2.K). Z uve deného 
vyplýva, že na dosiahnutie priemernej teploty na vnútornom 
povrchu stavebných konštrukcií obklopujúcich vykurovaný 
priestor musia ostatné konštrukcie (najmä obvodový a strešný 
plášť) dosiahnuť hodnoty lepšie ako je U = 0,4 a 0,5 W/(m2.K), 
podľa podielu jednotlivých konštrukcií na celkovej ploche oba-
lových konštrukcií. Uvedený princíp sa rešpektuje pri stanovo-
vaní požiadaviek na hodnotu súčiniteľa prechodu tepla podľa 
STN 730540-2/Z1+Z2 [14]. Postupné znižovanie (sprísňova-
nie) požiadaviek na hodnotu súčiniteľa prechodu tepla vytvára 
priaznivé podmienky na zabezpečovanie postupného znižova-
nia potreby tepla na vykurovanie, splnenie energetického kri-
téria podľa [14], ale aj požiadaviek na EHB, tried energetickej 
hospodárnosti podľa úrovní výstavby stanovených v zákone č. 
555/2005 Z. z. [6] a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. 
v znení neskorších predpisov [7]. Vytvára podmienky na zabez-
pečenie požiadavky tepelnej pohody, na ktorú sa bral ohľad aj 
v minulosti. 

Parametre otvorových konštrukcií sa deklarujú podľa STN EN 
14351-1+A1. Súčiniteľ prechodu tepla sa podľa tejto normy 
stanovuje na stavebný výrobok rozmeru 1,23 x 1,48 m, ako 
deklarovaná hodnota. Podľa rovnakého vzťahu, ovplyvneného 
súčiniteľmi prechodu tepla rámu Uf, zasklenia Ug a lineárneho 
stratového súčiniteľa ψ sa hodnotia aj otvorové konštrukcie 
konkrétnych rozmerov. Vlastnosti týchto konštrukcií musia spĺ-
ňať príslušné požiadavky stanovené v tab. 2 STN 73 0540-2.

Vylúčenie kondenzácie vodnej pary na vnútornom povrchu za-
sklenia ovplyvňuje kvalita dištančného rámika, ale samozrejme 
tepelnotechnická kvalita, teda hodnota súčiniteľa prechodu 
tepla Ug zasklenia. Povrchové teploty ovplyvňuje kvalita rieše-
nia pripojovacej škáry, ale aj celej oblasti styku. Teplotu na vnú-
tornom povrchu v oblasti styku ovplyvňuje aj poloha osadenia 
otvorovej výplne, teda konštrukčné riešenie detailu. Z hľadiska 
posúdenia tepelnotechnickej kvality a vylúčenia vzniku hygie-
nických nedostatkov je posúdenie pomocou teplotného faktora 
ťažkopádne.

Nákladovo optimálne minimálne požiadavky na EHB
SR zaviedla nadväzne na implementáciu smernice 2010/31/
EÚ [5] prechodné obdobie s postupným sprísňovaním požiada-
viek na nízkoenergetickú úroveň výstavby od 1. 1. 2013 (obvo-
dový plášť U ≤ UN = 0,32 W/(m2.K), otvorové konštrukcie U ≤ 
UN = 1,40 W/(m2.K)), ultranízkoenergetickú úroveň výstavby 
od 1.1.2016 (obvodový plášť U ≤ UN = 0,22 W/(m2.K), otvoro-
vé konštrukcie U ≤ UN = 1,00 W/(m2.K)). Konsolidované znenie 
normy stanovuje normalizované cieľové hodnoty, ktoré budú 
platiť od 1. 1. 2021 pre úroveň výstavby budov s takmer nulo-
vou potrebou energie. Požiadavky na hodnoty súčiniteľa precho-
du tepla sa sprísnili iba u otvorových konštrukcií (obvodový plášť 

U ≤ UN = 0,22 W/(m2.K), strešný plášť U ≤ UN = 0,15 W/(m2.K), 
otvorové konštrukcie U ≤ UN = 0,85 W/(m2.K)). Zavedené sú aj 
odporúčané cieľové hodnoty. 

Z uvedeného vyplýva, že na plné stavebné konštrukcie sú sta-
novené prísnejšie požiadavky ako na otvorové konštrukcie. 
Splnením požiadaviek na nízkoenergetickú úroveň výstavby sa 
neodstráni negatívne sálanie zasklenými plochami. Pocit nega-
tívneho sálania sa odstráni až pri požiadavkách na ultranízko-
energetickú úroveň výstavby, pričom sa aj bezpečne dosiahne 
eliminácia vzniku hygienických nedostatkov. Tepelné straty ot-
vorovými konštrukciami sú 4,5-krát vyššie ako obvodovým pláš-
ťom budovy.

V roku 2013 sa uskutočnil výpočet nákladovo optimálnych 
úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť 
budov [12], ktorý spočíval v stanovení požiadaviek na súčini-
teľ prechodu tepla obalových konštrukcií budovy U vo W/(m2.
K) a na globálny ukazovateľ primárnej energie. Samotných bu-
dov sa objektivizovane týkajú požiadavky na hodnotu súčiniteľa 
prechodu tepla, ktoré ovplyvňujú tepelné straty, potrebu tepla 
a potrebu energie na vykurovanie. 

Z výpočtov súčasnej čistej hodnoty, pre viac ako štyritisíc kombi-
nácií balíkov opatrení, nákladovo optimálna hodnota súčiniteľa 
prechodu tepla obvodového plášťa bola 0,21 (normalizovaná 
UN = 0,22 W/(m2.K)), strešného plášťa 0,18 (normalizovaná 
od 1. 8. 2016 UN = 0,15 W/(m2.K)), otvorových konštrukcií 0,9 
(normalizovaná UW,N = 1,0 W/(m2.K)). Všetky zavedené norma-
lizované požiadavky na ultranízkoenergetickú úroveň výstavby 
vyhovujú podmienke 15 % odchýlky od výpočtovo stanovenej 
nákladovo optimálnej hodnoty. Uvedené požiadavky platia v sú-
časnosti na ultranízkoenergetickú úroveň výstavby. Splnenie po-
žiadaviek na potrebu tepla na vykurovanie vyžaduje uplatnenie 
spätného využitia tepla rekuperáciou.

K termínu 31. 3. 2018 sa vykonala 2. fáza odvodenia nákla-
dovo optimálnych minimálnych požiadaviek na energetickú 
hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie [13]. 
Výsledkom výpočtov súčasnej čistej hodnoty balíkov opatrení 
bolo ponechanie požiadaviek na hodnotu súčiniteľa prechodu 
tepla plných častí obalu budovy a sprísnenie požiadavky na 
otvorové konštrukcie s cieľovou maximálnou hodnotou UW,N ≤ 
0,85 W/(m2.K). Zabudovanie otvorových konštrukcií s lepšími 
tepelnotechnickými vlastnosťami, navrhovanými v zmene 2 
STN 73 0540-2 [14] ako cieľové odvodené hodnoty súčiniteľa 
prechodu tepla UW,N ≤ 0,65 W/(m2.K) vedú k ďalšiemu zníže-
niu potreby tepla na vykurovanie, ale nie sú zatiaľ nákladovo 
efektívnymi riešeniami. To isté platí pre plné konštrukcie obalu 
budovy. 

Konsolidované znenie STN 73 0540-2
Konsolidované znenie normy platné od 1. júla 2019 zahŕňa zne-
nie STN 73 0540-2: 2012 a zmenu 1 a je spracované v znení 
zmeny 2 STN 73 0540-2: 2012. Vložená je kapitola 2 Normatív-
ne odkazy. Uvádza odkazy na normy na energetickú hospodár-
nosť budov 2. generácie.

Pôvodné kapitoly 2 až 8 sú kapitolami 3 až 9. Stanovuje odporú-
čané hodnoty súčiniteľa prechodu tepla (Ur1) ako normalizované 
hodnoty na budovy ultranízkoenergetickej úrovne výstavby pod-
ľa zmeny 1 od 1. 1. 2016 a cieľové požiadavky ako normalizova-
né požiadavky (Ur2) na budovy s takmer nulovou potrebou ener-
gie od 1. 1. 2021. Uvádza aj prísnejšie cieľové požiadavky ako 
odporúčané (Ur3) na budovy s takmer nulovou potrebou ener-
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gie. Stanovuje požiadavky na súčiniteľ prechodu tepla okien 
v šikmej strešnej konštrukcii a ľahkých obvodových plášťov pre 
všetky energetické úrovne výstavby. Rozširuje možnosti použitia 
hodnôt zvýšenia súčiniteľa prechodu tepla vplyvom tepelných 
mostov. Uvádza požiadavku na uskutočnenie výpočtu potreby 
tepla na vykurovanie a chladenie mesačnou alebo hodinovou 
metódou. 

Normalizované požiadavky na obvodový a strešný plášť zostá-
vajú aj po 31. decembri 2020 stanovené rovnakými hodnotami 
ako platili pre ultranízkoenergetickú úroveň výstavby. Sprísňuje 
sa požiadavka na otvorové konštrukcie (U ≤ 0,85 W/(m2.K)). 
Stanovili sa aj cieľové odporúčané požiadavky na budovy s tak-
mer nulovou potrebou energie. 

Záver
Postupné sprísňovanie požiadaviek na hodnotu súčiniteľa 
prechodu tepla obalových stavebných konštrukcií zohľadňuje 
požiadavky vyplývajúce z predpisov EÚ na zlepšovanie energe-
tickej hospodárnosti s rešpektovaním podmienok nákladovej 
optimálnosti. Normalizované hodnoty požiadaviek na súčiniteľ 
prechodu tepla odzrkadľujú situáciu vývoja stavebných výrob-
kov (najmä okien) na trhu. Zohľadňuje sa zabezpečenie hygie-
nických parametrov, požiadaviek na tepelnú pohodu a plnenie 
požiadaviek na zníženie množstva energie na vykurovanie, ktoré 
sa má zabezpečiť z obnoviteľných zdrojov. Návrh normalizova-
ných požiadaviek podľa konsolidovaného znenia zohľadňuje 
súhrn základných požiadaviek na stavby vrátane energetickej 
náročnosti na výrobu stavebných materiálov. 
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Ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2019, 
prajeme krásne vianočné sviatky plné šťastia a pohody, 

v novom roku veľa dobrých nápadov, mnoho elánu 
do práce a pevné zdravie.
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Bez spoľahlivých a kompetentných zamestnancov a lojálnych 
a profesionálnych partnerov, s ktorými sa za 25 rokov vytvorili 
trvalé férové vzťahy, by sa príbeh značky Baumit odvíjal inak. 
Veľkou mierou sa zaslúžili na tom, že sa Baumit stal dlhodo-
bým lídrom na trhu suchých omietkových zmesí a fasádnych 
tepelnoizolačných systémov. Viaceré z postupov a procesov, 
ktoré sa zaviedli práve na Slovensku, sa stali štandardmi aj 
v ostatných krajinách tohto koncernu, či už je to oblasť inter-
ných procesov, komunikácie, digitálnych technológií, či logis-
tika.

A tak sa viacerým, 14. novembra v priestoroch bratislavskej 
Refi nery Gallery, kde sa stretlo takmer 700 hostí na veľkole-
pej narodeninovej oslave 25. narodenín spoločnosti Baumit 
Slovensko, zdalo ako by to bolo iba včera, keď sa začala ich 
vzájomná spolupráca. Okrem súčasných a bývalých zamest-
nancov fi rmy pozvanie na párty prijali partneri spoločnosti 
Baumit z radov architektov a projektantov, realizačných fi -
riem, predajcov, dodávateľov, partnerských inštitúcií, médií 
a priatelia značky Baumit. 

Programom hostí sprevádzala Marianna Ďurianová, ktorá po-
stupne vyspovedala Rastislava Plášeka, obchodného riaditeľa 
spoločnosti Baumit, Tomáša Seppa, marketingového riadite-
ľa, Roberta Schmida, majiteľa spoločnosti Baumit, a Ľubo-
míra Fusseka, generálneho riaditeľa spoločnosti Baumit Slo-
vensko. Koncertne i do tanca zahral Big Band Gustava Broma 
pod vedením Vlada Valoviča spolu so sólistkami Andreou Zi-
mániovou, Ivanou Regešovou a Zuzanou Gamboa. Vrcholom 
večera bolo vystúpenie Dary Rolins s tanečníčkami. Do tanca 
zahral aj DJ Pablik.

S vďakou a rešpektom spoločnosť Baumit Slovensko pozý-
va všetkých svojich zákazníkov pokračovať v dobrodružstve, 
ktoré začalo v roku 1994 a za 25 rokov trvania prinieslo na 
slovenský trh množstvo moderných produktov a riešení šitých 
presne na potreby a požiadavky svojich zákazníkov.

-bba-
Foto: Marek Kikinder

1994 – 2019
BAUMIT OSLÁVIL 25 ROKOV PÔSOBENIA 
NA SLOVENSKOM TRHU
Realizovať pekné a zdravé bývanie a spríjemňovať životné prostredie – to je a vždy bolo hlavným poslaním spoločnosti 
Baumit. Aby fi rma napredovala a zdravo rástla, je potrebná inovácia. A to nielen v oblasti nových výrobkov a technológii, 
ktorej sa spoločnosť Baumit venuje už od začiatku. 
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Aká bola vlastne história slovenského družstevníctva?
Dňa 1. januára 1969 bol zriadený vrcholový orgán bytového 
družstevníctva na Slovensku – Slovenský zväz bytových druž-
stiev a jeho územné orgány. Práve po tomto období sa podarilo 
na Slovensku postaviť najviac družstevných nájomných bytov 
v panelových bytových domoch. Rozsiahlej pomoci bytovému 
družstevníctvu sa dostalo v predchádzajúcom období Česko-
slovenska, kedy štát významným spôsobom podporoval výs-

tavbu družstevných nájomných bytov v panelových domoch. 
Zdrojmi fi nancovania bytových domov sa stali členský podiel 
člena družstva, nenávratný štátny príspevok a dlhodobý inves-
tičný úver.

Slovenský zväz bytových družstiev plnil významnú funkciu 
ústrednej a spoločenskej organizácie s tým, že v súlade s kon-
cepciou bytovej politiky štát riadil, plánoval a kontroloval čin-
nosť bytových družstiev s neustálym nárastom podielu druž-
stevnej bytovej výstavby.

Po roku 1990 sa Slovenský zväz bytových družstiev stal záuj-
movým združením právnických osôb bytových a správcovských 
družstiev. Napriek tomu, že Slovenský zväz bytových družstiev 
a bytové družstvá prešli rôznymi etapami vývoja, môžeme kon-
štatovať, že sa družstvám aj po zmenách podarilo úspešne 
etablovať na trhu v oblasti správy bytových domov a tvoria stá-
le aj v súčasnosti jeden z nosných správcovských sektorov na 
Slovensku.

50 ROKOV SLOVENSKÉHO ZVÄZU 
BYTOVÝCH DRUŽSTIEV 

Tento rok si bytové družstevníctvo na Slovensku pripomenulo 50 rokov ustanovenia a vzniku 
Slovenského zväzu bytových družstiev. Oslava sa uskutočnila 12. 11. 2019 v Grand hoteli Permon 
na Podbanskom. V rámci školenia predsedov a funkcionárov bytových družstiev Slovenského 
zväzu sa v prvý večer školenia stretli všetci na oslave, na ktorej SZBD ocenilo dlhoročných 
predsedov a funkcionárov, ktorí zasvätili kus svojho života družstevnému sektoru.
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SZBD sa stará o zvyšovanie odbornej úrovne členov
Odborná konferencia, súčasťou ktorej bolo oceňovanie funkci-
onárov pri príležitosti 50. výročia vzniku SZBD, bola zameraná 
hlavne na témy, týkajúce sa:

návrhu stavebného zákona,
platnej legislatívy súvisiacej s činnosťou členských 
družstiev SZBD v oblasti výkonu správy, 
produktov a služieb v oblasti poistenia podľa rámcovej 
dohody s ASP a. s.,
produktoch z oblasti úverovania, podpôr a poskytova-
nia dotácií
nových právnych predpisoch predkladaných Minister-
stvom spravodlivosti SR, 
aplikácii energetickej legislatívy v praxi,
nových trendoch a poznatkoch súvisiacich s komplex-
nou obnovou bytových domov, 
aplikácii zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, 
poznatkov z kontrol vykonávaných SOI 

Medzi prednášky, ktoré zaujali, patrili napríklad:
„Novela zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpi-
sov o zákonnom záložnom práve, zastupovanie pred orgánmi 
verejnej moci, vecná legitimácia správcu, novela zákona o dob-
rovoľných dražbách“, „Návrh novely stavebného zákona“ či 
„Trestná zodpovednosť právnických a fyzických osôb pri sprá-
ve bytových domov“. Zaujímavá bola aj prednáška zameraná 

na tému „Rozpočítavanie tepla  a teplej vody a súvisiaca legis-
latíva“, ako aj „Poznatky z kontrol vykonaných SOI u správcov 
bytových domov“, ktoré končili rozsiahlou diskusiou. 

Na konferencii nechýbali prednášky, zamerané na fi nančné 
produkty úverov, poistiek zameraných na zodpovednosť za 
škodu ako aj ŠFRB a energetická efektívnosť v bytových do-
moch. Bezo sporu zaujímavé témy končili diskusiou. 

K jubileu oslávencom blahoželáme a prajeme do ďalších 50 
rokov mnoho síl a energie, ktoré nás v budúcnosti čakajú.

Redakcia časopisu Správca bytových domov

Všetkým obchodným partnerom Všetkým obchodným partnerom 
a spolupracovníkom ďakujeme a spolupracovníkom ďakujeme 
za doterajšiu spoluprácu za doterajšiu spoluprácu 
a v roku a v roku ²º²º²º²º želáme pevné zdravie,  želáme pevné zdravie, 
veľa radostných dní a mnoho chuti  do práce.veľa radostných dní a mnoho chuti  do práce.
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1 Podmienky súťaže Najlepšie obnovený bytový dom 2019
1.1.Termín konania súťaže 
Súťaž sa koná od 1. 1. 2020 do 5. 3. 2020. Do súťaže sa 
môžu prihlásiť bytové domy s ukončenou realizáciou obnovy do 
31. 12. 2019. Odoslať prihlášku s kópiou preberacieho protokolu 
a fotodokumentáciou treba najneskôr do 5. 3. 2020 prednostne 
na e-mailovú adresu veres@obnova-domov.sk alebo na adresu 
Ing. Miroslav Vereš, Združenie pre podporu obnovy bytových do-
mov, Námestie S. H. Vajanského č. 1, 036 01 Martin.

1.2. 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. 2019 do 31. 12. 2019 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 nancií bola použitá z úveru z PSS, 
a. s., a z dotácie na systémové poruchy z MDVRR SR, ak ju vy-
užil. Ak súťažiaci obnovoval bytový dom viac rokov, je potrebné do 
súťaže zahrnúť všetky činnosti na obnove bytového domu a ich 
cenu za posledné 3 roky. 

PREDSTAVUJEME VÁM PODMIENKY SÚŤAŽE 
NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM 2019

JUDr. Katarína Niňajová, Ing. Miloš Blanárik a kol.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, e-mail: kninajova@pss.sk, mblanarik@pss.sk

Už 30 rokov by o kvalite a odpovedajúcej cene mala rozhodovať súťaž. Každý investor obnovy bytového domu, či 
už je to spoločenstvo vlastníkov, správca alebo bytové družstvo prezentuje záujmy vlastníkov jednotlivých bytov 
a nebytových priestorov. V ich záujme sa snaží zabezpečiť obnovu čo najlepšie, zároveň aj najlacnejšie. Spojením 
oboch týchto zdanlivo odporujúcich si požiadaviek vznikne „efektívna obnova“. Jednotliví stavitelia súťažia 
svojimi ponukami o možnosť realizovať obnovu. Okrem ceny a prezentovanej schopnosti ponúknuť kvalitu by však 
rozhodujúcim jazýčkom na váhach mali byť predovšetkým referencie. A to referencie práve z obnovy bytového fondu. 
Väčšina správcov, bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov však pôsobí lokálne a ich možnosti získať prehľad 
o kvalite a nových technológiách je veľmi obmedzená. Preto na podnet vydavateľstva odborných časopisov V. O. Č. 
Slovakia v roku 2008 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., ako banka, ktorá prvá na Slovensku začala fi nancovať obnovu 
bytových domov, sa podujala usporiadať súťaž o najlepšie obnovený bytový dom. Na korektné posúdenie realizácií 
si prizvali odborného gestora – Združenie pre obnovu bytových domov. Dnes už dvanástykrát vyhlasujeme súťaž 
o najlepšie obnovený bytový dom. Veríme, že aj v roku 2019 a 2020 súťaž pomôže rozšíriť povedomie o potrebe 
obnovy a záujem o kvalitu realizácie aj toho vášho bytového domu.

®

Prvú cenu v súťaži Najlepšie obnovený dom 2018 získal bytový dom na 
ulici armádneho generála L. Svobodu 26, Prešov 
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2. Výhra 
2.1. O víťazovi rozhodne odborná hodnotiaca komisia 
zložená najmenej z 3 odborníkov z radov STU Bratislava a zá-
stupcov vyhlasovateľov súťaže. 

Súťaž PSS, a. s., dotuje fi nančne sumou 2 750 €. Hodnoty troch 
hlavných výhier:
 1. miesto – 1 700 € 
 2. miesto – 700 € 
 3. miesto – 350 €

Okrem fi nančných cien súťažia bytové domy aj o cenu čitateľov 
– vecná cena – od V. O. Č. SLOVAKIA, s. r. o., pre bytový dom, ktorý 
získal najväčší počet hlasov od čitateľov časopisu Správca byto-
vých 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.

2.2. 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 
v rámci stavebného veľtrhu CONECO 2020 a bude zverejne-
né v časopise Správca bytových domov a aj na www.pss.sk, 
www.obnova-domov.sk, www.tzportal.sk.

Peňažná výhra v súťaži bude daňovo vysporiadaná v súlade 
s § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskor-
ších predpisov.

Podpísaním prihlášky do súťaže a dodaním dokumentácie súťa-
žiaci zároveň dáva súhlas so zverejnením a medializáciou bytové-
ho domu, v rozsahu – názov a sídlo súťažiaceho bytového domu 
a mena jeho povereného zástupcu. 

Druhé miesto v súťaži Najlepšie obnovený dom 2018 získal bytový dom 
Lodná 8 – 12, Komárno

Tretie miesto v súťaži Najlepšie obnovený dom 2018 získal bytový dom 
Centrum II, č. 92/50, 51, 52, 53, 54, Dubnica nad Váhom

Cenu za architektonické stvárnenie Združenia pre podporu obnovy byto-
vých domov získal bytový dom Staničná 36, Vranov nad Topľou

Cenu verejnosti V. O. Č. Slovakia s. r. o.  získal bytový dom Medvedzie 
150/32, Tvrdošín
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Sanáciu zateplených fasád vo všeobecnosti môžeme rozdeliť do 
troch základných skupín: 

Sanácia biologického napadnutia ETICS 
Aplikácia ochranného náteru za účelom zvýšenia život-
nosti ETICS 
Sanácia ETICS spôsobená nekvalitnou realizáciou

Čoraz častejšie sa stretávame s fenoménom tzv. biologického 
napadnutia zateplených fasád. Na povrchu zateplených fasád 
budov dochádza postupom času k rastu mikroorganizmov. Toto 
pôsobenie je hlavne estetickou záležitosťou. Nadmerná prítom-
nosť mikroorganizmov (najmä niektorých druhov plesní) však 
môže vyvolať aj zdravotné problémy. Toto napadnutie je ťažko 
ovplyvniteľné a závisí hlavne od fyzikálnych a prírodných vplyvov 
okolia.

Vo všeobecnosti sa jedná o plesne, sinice, riasy, prípadne 
huby, machy a lišajníky. Sú to organizmy s vysokou adaptačnou 
schopnosťou, ktoré sú veľmi nenáročné. Napríklad riasy sú jed-
ny z prvých obyvateľov našej planéty. Riasa potrebuje k svojmu 
životu oxid uhličitý, ktorý si fotosyntézou mení na zelené farbivo, 
ako aj niektoré stopové prvky, ktorých je dostatok vo všadeprí-
tomnom prachu. Keď si uvedomíme, že na povrchu zateplených 

fasád dochádza ku kondenzácii vzdušnej vlhkosti, sú pre ich 
vznik vyt vorené priaznivé podmienky. Treba však podotknúť, že 
riasy sa vyskytujú na takmer všetkých podkladoch, nevynímajúc 
kovy, sklo a plasty. 

Čo sa týka zateplených fasád, najčastejšie sú postihnuté fasá-
dy orientované na sever, kde je nedostatok slnečného žiarenia, 
ktoré eliminuje rast týchto mikroorganizmov na zateplenom po-
vrchu fasády. 

Pri použití hrubších a kvalitnejších izolácií dochádza k výrazné-
mu zníženiu tepelného toku cez konštrukciu, takže jej povrch 
je podstatne chladnejší a dlhšie trvá odparovanie vlhkosti, 
ako tomu bolo pred zateplením. V chladnom období dochádza 
k ochla dzovaniu až k premŕzaniu povrchovej úpravy (tenkovr-
stvovej omietky a výstužnej vrstvy) zatepľovacieho systému, 
ktorá má hrúbku cca 5 – 8 mm. Ak teplota povrchu tejto vrstvy 
klesne pod teplotu rosného bodu okolitého vzduchu, dochádza 
tu ku kondenzácii vodných pár, teda opäť k zvýšeniu vlhkosti.
Na tvorbu rias majú významný vplyv aj kovové prvky na fasáde, 
ktoré chladnú rýchlejšie ako povrchová úprava ETICS. Týmto 
vznikajú tzv. kondenzačné zóny. Veľký vplyv na výskyt mikro-
organizmov na fasáde má i prostredie, v ktorom sa objekt na-

AKO POSTUPOVAŤ PRI SANÁCII POVRCHU FASÁD 
KONTAKTNÝCH ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV ETICS
V poslednom období sa stretávame s problémom, ktorý sa týka fasád už zateplených bytových domov. Domy sú 
napadané najčastejšie riasami alebo plesňami (poškodenia nájdeme najčastejšie na severnej strane). Aj keď sa 
tomu celkom vyhnúť nedá, mohlo sa tomu čiastočne predísť správnejším výberom materiálov už pri zateplení. Ak 
sme to neurobili už vtedy (šetrili sme a vyberali si najlacnejšie riešenia), ostáva nám možnosť dodatočnej ochrany 
už napadnutého ETICS teraz. Ako správne pristupovať k problematike čistenia a sanácie už zateplených fasád, 
nám porozprával Ing. Branislav Madáč zo spoločnosti LUKYSTAV, s. r. o.
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chádza. Pokiaľ je v blízkosti lesný porast, stromy, husté kríky, 
alebo vodná plocha, je podstatne väčší predpoklad výskytu bio-
logického napadnutia fasády.

Ochranné opatrenia
Tieto je v zásade možné rozdeliť do dvoch základných kategórií:

Preventívna ochrana nového ETICS – niektorými preven-
tívnymi opatreniami môžeme možnosť vzniku tvor by rias 
eliminovať, ale nedokážeme ich vzniku zabrániť. Jedná 
sa predovšetkým o zaistenie hydrofobizačnej schopnosti 
povrchovej úpravy ETICS.
Sanácia a dodatočná ochrana už napadnutého ETICS 
– v prípade požiadavky na sanáciu fasády je nut né jej po-
vrch najskôr dôkladne očistiť. Po tomto kroku je potrebné 
rozhodnúť, či je „obyčajné“ očistenie dostačujúce (v tom 
prípade hrozí riziko opätovného znečistenia fasády do 2 
– 5 rokov), alebo by bolo vhodné očistenú fasádu opatriť 
preventívnym prípravkom alebo farbou, ktorá dlhodobo 
zamedzuje rastu rias a ple sní na svojom povrchu.

Ak je vzhľad fasády po vyčistení vyhovujúci, je možné použiť len 
transparentný náter s dlhodobou ochranou proti biologickému 
znečisteniu. Ak je vyčistený povrch už esteticky nevyhovujúci, 
prípadne je po silnom napad nutí biodeteriogenmi povrchovo 
rozrušený prasklinami, možno v ďalšom kroku naniesť na fasá-
du renovačnú farbu s dlhodobým algicídnym účinkom proti ras-
tu rias a plesní, prípadne doplnenú výstužnými vláknami.

Aplikácia ochranného náteru za účelom 
zvýšenia životnosti ETICS
Každý výrobca ETICS odporúča aplikáciu ochranného náteru 
cca po 10 – 15 rokoch od realizácie systému. Náter účinne pre-
dlžuje jeho morálnu životnosť a odstraňuje drobné nedostatky, 
napr. mikrotrhliny spôsobené vplyvom poveter nostných podmie-
nok, UV žiarenia, prípadne nekvalitnou realizáciou. K ďalším 
údržbovým opatreniam patria opravy mechanického poškode-
nia, ako aj čistenie povrchovej úpravy.

Sanácia ETICS spôsobená nekvalitnou realizáciou
V praxi sa stretávame často s prípadmi, keď obhliadkou pred 
samotnou sanáciou biotického napadnutia zistíme, že povrcho-

vá úprava a častokrát aj výstužná vrstva ETICS vykazujú trhliny 
ako výsledok jeho nekvalitného zabudovania. V miestach trhlín 
dochádza k zvýšeniu vlhkosti zatekaním a následne k vytvára-
niu vhodného prostredia k usídleniu nežiadúcich mikroorganiz-
mov. V tomto prípade treba pristúpiť k sanácii ETICS spôsobom, 
pri kto rom zohľadníme jeho aktuálny stav. Finančné náklady na 
takúto sanáciu sú neporovnateľne vyššie. Preto odporúčame in-
vestorom pri výbere dodávateľa prihliadať aj na iné aspekty ako 
na cenu diela a vyberať si z portfólia osvedčených fi riem.

Ponuka LUKYSTAVU
Možno konštatovať, že dôležitým faktorom pri prevencii biologic-
kého napadnutia zateplených fasád je výber ma teriálov na rea-
lizáciu ETICS s prihliadnutím na kvalitu jeho zabudovania. Toto 
je kľúčové aj čo sa týka životnosti ETICS. Naša spoločnosť sa 
snaží sledovať najnovší vývoj a taktiež reagovať na požiadavky 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytových domov. Preto 
sme prijali rozhodnutie investovať do technológie, ktorá zabez-
pečí túto sanáciu bez zása hu do už zateplenej fasády prípad-
ným kotvením lešenia, čím by sa mohla znížiť životnosť ETICS. 
Sledujeme taktiež trendy vo vývoji materiálov a v tomto prípade 
používame produkty využívajúce najmodernejšiu technológiu 
zapuz drenia aktívnych látok v mikrokapsuliach, čo zabraňuje 
masívnemu vymývaniu účinných zložiek a súčasne dochádza 
k pozvoľnému uvoľňovaniu biocídnych látok. Sanujeme taktiež 
fasády poškodené vyhorením bytu.

Poznámka: ETICS – kontaktný zatepľovací systém

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

Sanácia fasád napadnutých riasami a plesňami (Zdroj: Stachema)

Sanácia fasády po požiari
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Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava, od-
borná sekcia Meranie a rozpočítanie spotreby tepla pripravila 
19. ročník tradičnej odbornej konferencie s medzinárodnou 
účasťou, MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2019.

Program konferencie bol rozdelený do šiestich prednáškových 
sekcií spojených s prezentáciou fi riem. Úvodné prednášky boli 
venované očakávanému vývoju v energetickej legislatíve Eu-
rópskej únie a vývoju energetickej legislatívy SR.

Konferencia bola zameraná na priamych odberateľov tepla, 
výrobcov tepla, ktorí sú súčasne rozúčtovateľmi tepla pre ko-
nečných spotrebiteľov, čiže bytové družstvá, bytové podniky, 
správcovské fi rmy, spoločenstvá vlastníkov bytov. Konferencia 
mala čo povedať aj pracovníkom miestnej samosprávy, štátnej 

správy, školstva a zdravotníctva. Všetci zúčastnení potvrdili, že 
im konferencia priniesla množstvo nových odborných informá-
cií či už z oblasti legislatívy, rozúčtovania alebo energetiky.

Ako každý rok aj tohto roku poskytla konferencia priestor na 
prezentácie, ktoré využili výrobcovia meracích prostriedkov, 
technológii na monitorovanie spotreby energie a pod. K té-
mam bol bohato využitý priestor na diskusie. Priami odberate-
lia tepla či výrobcovia alebo rozúčtovatelia tepla pre konečných 
spotrebiteľov si vymenili skúsenosti a poznatky z existujúceho 
stavu. Vzniklo mnoho nápadov aj zo strán bytových družstiev, 

bytových podnikov alebo správcovských spoločností a spolo-
čenstiev vlastníkov bytov. 

Nekonečný príbeh vo forme hydraulického vyváženia, poloho-
vých koefi cientov alebo rozúčtovania základnej a spotrebnej 
zložky sa opakujú každý rok. Prísne požiadavky a načrtnutie 
toho, čo nás čaká v požiadavkách na meranie a rozpočítavanie 
sme sa dozvedeli na prednáške pána Mariáša z Ministerstva 

hospodárstva SR. Asi za najúspešnejšiu prednášku bola po-
važovaná prednáška pána Habáneka o úsporách tepla v by-
tovom dome. V neposlednom rade boli zaujímavé prednášky 
na tému nákladovo efektívnych správ dát o spotrebe v podaní 
spoločnosti ista Slovakia s. r. o. Táto téma rezonuje spolu s no-
vými požiadavkami na meranie a rozpočítavanie, ktoré nás ča-
kajú v zmysle novej vyhlášky Európskej únie o nových pravid-
lách pre meradlá tepla a pomerové rozdeľovače vykurovacích 
nákladov, ktoré sa budú v zmysle vyhlášky realizovať formou 
diaľkových odpočtov. Tejto problematike sa venujeme v inom 
článku tohto časopisu.

Za úspešnú organizáciu konferencie ďakujeme organizačné-
mu tímu a hlavne Ing. Michalovi Piterkovi, ktorý je už dlhoroč-
ne odborným garantom tejto odbornej konferencie. Srdečná 
vďaka. 

-ký-

MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2019
Už dlhoročne patrí konferencia Meranie a rozpočítanie tepla medzi špičkové odborné konferencie na Slovensku. 
Odborníci v oblasti energetiky aj správy domov sa na ňu tešia hneď v deň, kedy predchádzajúca skončila. Ani tohoročná 
konferencia nebola výnimkou. Konferencia, ktorá sa uskutočnila v dňoch 7. 11. 2019 – 8. 11. 2019 už tradične v Hoteli 
Senec, sa stala miestom stretnutia odborníkov a správcov, ktorí sa tam stretávajú každoročne.
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Poruchy vodovodného potrubia a ich ničivé následky
K poškodeniu vodou dochádza častejšie, ako sa predpokladá. 
Nie sú to len prípady, keď sa umývadlo v kúpeľni zmení na det-
ské ihrisko alebo rýchlo upchaté odtoky vody. Štatistiku poist-
ných udalostí vo všeobecnosti vedú vodovodné škody. Štatisticky 
je dokonca väčšia pravdepodobnosť, že počas dovolenky vytopíte 
suseda, ako to, že vás vykradnú. Napríklad u našich západných 

susedov predstavovali vodovodné škody v minulom roku 25 % 
všetkých poistných udalostí. Priemerná vodovodná škoda stúp-
la podľa štatistík Českej asociácie poisťovní na zhruba 1000 €. 
Okrem materiálnych strát, sú často postihnuté aj spomienky vo 
forme fotografi í alebo dôležitých dokumentov, ktorých strata nie 
je vyčísliteľná peniazmi. Navyše môže dôjsť k poškodeniu v dô-
sledku prenikajúcej vlhkosti do stavebných konštrukcií budovy 
a v priebehu 24 hodín vytvoriť zdraviu škodlivú pleseň, ktorej 

odstránenie si následne vyžaduje komplikované sanačné práce. 
Často nie je pri riešení poistnej udalosti jasné v akom rozsahu 
bola budova poškodená, preto menej viditeľné hĺbkové škody 
ostávajú s rizikom, že sa objavia neskôr, ale poistné plnenie ich 
nepokryje. Postihnuté priestory môžu byť nepoužiteľné na dlhú 
dobu a vyžadujú si zdĺhavú a nákladnú renováciu, nehovoriac 
o nepríjemnom hluku zo sušiacich zariadení.

Rehau je známe extrémne spoľahlivými rozvodmi RAUTITAN pre 
inštalácie vodovodov vo vnútri budov, ktoré sú kryté až 10-roč-
nou zárukou. Rozvody vody sú často zabudované pod stavebnými 
konštrukciami (potery, izolačné vrstvy, omietky apod.), sanácia 
škôd je preto mimoriadne náročná a nepríjemná. Najvyššia kvali-
ta rozvodov bez kompromisu je teda na mieste. Poškodenia, žiaľ, 
ale nie sú vylúčené ani pri nových potrubiach, napríklad pri oby-
čajnom vŕtaní do steny. Staršie potrubia a komponenty sú v tom-
to kontexte časovanou bombou pre riziko vytopenia.

POISTKY PRE INŠTALÁCIE VODY
Ako dostať vodu pod kontrolu a vyhnúť sa vytopeniu

Výmena rozvodov vody, plynu a kanalizácie v bytových domoch intenzívne prebieha už viac ako desaťročie. Obnova 
týchto spoločných častí rozvodov TZB síce významne zníži riziko porúch, vodovod však nekončí vodomerom v byte, 
ale pokračuje až po kohútik, či iné koncové odberné miesto. Mnohé zraniteľné súčasti vodovodu, ktorými sú 
napríklad fl exi hadičky k stojankovým batériám, rohové uzávery vody, ako aj ďalšie komponenty ostávajú pôvodné, 
resp. menia sa individuálne a postupne podľa uváženia jednotlivých majiteľov bytov. Riziko škody vytopením 
ostáva teda pomerne vysoké. 
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Inštalácie vody však žiaľ obsahujú množstvo ďalších rizikových 
súčastí spomenutých vyššie. Poškodené komponenty, tesnenia 
a skrutkové spoje – unikajúca voda nie je v žiadnom prípade ne-
škodná pretože sa začína objavovať až vtedy, keď je poškodenie 
na potrubí už veľké. Ďalej sú tu práčky, myčky riadu, kávovary 
a podobné zariadenia, ktoré sú konštantne pripojené na vodovod 
pod tlakom až do 10 barov. Už mikro-trhlina dokáže za hodiny 
alebo dni prepustiť desiatky m3 vody... Je obzvlášť zradné, ak ta-
kéto poškodenie ostáva dlhšiu dobu nepovšimnuté, skryté pod 
omietkou, alebo horšie pod poterom.

RE.GUARD: smart riešenie s bezpečnou technológiou proti 
únikom vody
Vodovodné škody sa, žiaľ, môžu prihodiť komukoľvek, pretože 
ako vidno vyššie, majú mnoho príčin. Ochranu voči neželaným 
únikom vody dnes možno zabezpečiť dômyselnými zariadeniami, 
ktoré sú schopné automatickej prevádzky a dokonca môžu ko-
munikovať online s majiteľom. Takýmto je úplná novinka od spo-
ločnosti Rehau pod názvom RE.GUARD, aktuálne vhodný predo-
všetkým pre rodinné domy alebo byty v bytových domoch, ktoré 
majú len prívod studenej vody a samostatný ohrev teplej vody.

Zariadenie RE.GUARD funguje úplne automaticky. Akékoľvek poš-
kodenie potrubia a unikajúcu vodu dokáže samotné zariadenie 
rozpoznať okamžite. Ak zistí neželaný únik vody, okamžite uzavrie 
prívod vody do domu, či bytu. Navyše pošle majiteľovi správu na 
smartfón. Vďaka núdzovým batériám funguje aj v prípade dočas-

ného výpadku elektrického 
prúdu. Technickí nadšenci 
ho môžu ovládať prostredníc-
tvom aplikácie v smartfóne 
odvšadiaľ, kde je pokrytie 
internetovým signálom. Triez-
vo zmýšľajúcemu užívateľovi 
naopak stačí RE.GUARD na-
staviť prvý krát na začiatku 
po inštalácii, často spoločne 
s inštalatérom alebo servis-
ným pracovníkom, následne 
si nevyžaduje žiadnu pozor-
nosť. Vodovod je však neustá-
le monitorovaný a domácnosť 
v suchu a bezpečí.

Na zistenie poškodenia potrubia používa RE.GUARD inovatívnu 
ultrazvukovú technológiu na meranie prietoku. Pevnou súčas-
ťou zariadenia sú ultrazvukové senzory, ktoré disponujú dlhou 
životnosťou a presnosťou. Tento inovatívny mechanizmus nemá 
vplyv na prietok vody, takže váš komfort pri sprchovaní ostáva za-
chovaný. Absencia mechanického prietokomeru zasa významne 
zvyšuje životnosť a funkčnosť v prípade tvrdej alebo inak minera-
lizovanej vody.

Voliteľné detektory zatopenia RE.GUARD signalizujú unikajúcu 
vodu v mimoriadne kritických bodoch a môžu byť umiestnené 
kdekoľvek v dome, napr. v kúpeľni alebo pod práčkou. Ich pou-
žitie nie je nutné, avšak pokryjú skôr úniky vody, kým ich zazna-
mená inak správne nastavená logika RE.GURADu. Táto uvažuje 
s nadmerným prietokom vody, t. j. ak počas 30 minút pretečie 

viac ako maximálne nastavené množstvo plus rezerva (napr. 
objem vane), vodovod má pravdepodobne problém a okamžite 
preruší prívod vody. Parameter možno nastaviť individuálne pre 
každú domácnosť. 

Úplne precízna meracia technika a inteligentný softvér dokážu 
okrem masívnych únikov vody odhaliť aj absolútne mikrolekáže. 
Už niekoľko kvapiek vody z defektnej batérie alebo slziaci WC 
splachovač dokáže RE.GUARD odhaliť počas pravidelných noč-
ných meracích cyklov. Ako je známe, takéto malé úniky spôsobu-
jú značné náklady na spotrebovanú vodu, často sú to desiatky m3 
za krátke obdobie, zároveň vedia zákerne a nenápadne poškodiť 
stavebné konštrukcie, kým si ich inak všimnete.

Komplexné služby Rehau
Spoločnosť Rehau sa v oblasti sanácie bytových domov neobme-
dzuje len na dodávky kvalitných materiálov. Na základe nadobud-
nutých skúseností ponúkame UCELENÉ RIEŠENIE pre výmenu 
rozvodov, počínajúc poradenstvom pred realizáciou, obhliadkou 
vášho bytového domu a spracovaním cenovej ponuky a v nepo-
slednom rade zorganizujeme po úspešnej dohode výmenu vašich 
rozvodov prostredníctvom certifi kovaných montážnych partnerov. 
Realizácia zahŕňa výmenu vodovodných potrubí, plynu, prípadne 
aj vzduchotechniky, a samozrejme likvidáciu azbestu ako nebez-
pečného odpadu v zmysle platných právnych predpisov SR. Všet-
ko k vašej maximálnej spokojnosti! Za uplynulých 15 rokov naši 
montážni partneri použili systémy rozvodov Rehau na viac ako 
150 000 bytov len v Slovenskej republike, čo je dobrým indikáto-
rom kvality a vhodnosti komplexného riešenia.

Viac informácií k RE.GUARDu nájdete na našom webe. Aktuálny 
typ zariadenia je určený predovšetkým pre rodinné domy a byty 
s vlastným ohrevom teplej vody a prívodom len studenej vody. 
Rehau však intenzívne pracuje na vhodnom riešení aj pre klasic-
ké bytové domy.

www.stupacky.sk
www.rehau.sk

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 6/2019



www.voc.sk/spravca-bytovych-domov38

Zrekapitulujme si. Čo je to ARTAV?
ARTAV Slovensko, Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody je dob-
rovoľným, nezávislým záujmovým združením právnických osôb, 
pôsobiacich v rámci Slovenskej republiky v oblasti rozpočítavania 
nákladov za dodávky tepla, teplej a studenej vody. Asociácia vznik-
la ustanovujúcou schôdzou 12 zakladajúcich členov v novembri 
2018 a do registra záujmových združení právnických osôb bola 
zapísaná 24. 1. 2019. ARTAV Slovensko združuje fi rmy a správcov, 
ktorým nie je ľahostajný stav súčasnej legislatívy a ktorí majú ambí-
ciu pomôcť pri tvorbe novej legislatívy. 

Suma za teplo na prípravu teplej vody a za vykurovanie, ktorá sa 
rozpočítava koncovým spotrebiteľom, predstavuje skoro 500 mil. 
eur ročne. Túto problematiku vnímame komplexne, fi rmy združené 
v asociácii sa rozpočítavaním nákladov venujú profesionálne a ako 
odborne a spravodlivo sa tieto náklady rozpočítajú vlastníkom by-
tov nám nie je ľahostajné.

Od vtedy uplynul rok... čo sa zmenilo?
Prvý rok našej činnosti bol zameraný na spropagovanie cieľov a ot-
vorenie komunikácie medzi ARTAV Slovensko a partnermi v oblasti 
tvorby legislatívy rozpočítavania tepla. Bez komunikácie a spolu-
práce všetkých kompetentných dobré riešenia nevzniknú. Po roku 
môžeme konštatovať, že cieľ vytvoriť komunikačné kanály a doho-
dy spolupráce sa podarilo naplniť. Podarilo sa dohodnúť budúcu 
spoluprácu ako so zástupcami Ministerstva hospodárstva (MH), 
tak so správcovskými organizáciami, SIEA ale aj SOI. Ako výstižne 
pripomína náš člen Ing. Peter Výboch, legislatíva musí byť zrozu-
miteľná a jasná pre všetky zainteresované strany. Pre tvorcu (MH), 
vykonávateľov (rozpočítavateľov nákladov), cieľovú skupinu (správ-
cov a vlastníci bytov), ale rovnako tak aj pre kontrolný orgán teda 
Slovenskú obchodnú inšpekciu. 

Prvé úspešné kroky máme teda za sebou a ciele združenia ARTAV 
Slovensko tak ako si ich predsavzali zakladajúci členovia ostávajú 

naďalej rovnaké. Základným cieľom je prinášať odbornosť vo svojej 
oblasti. Ako už bolo povedané, ARTAV Slovensko má ambíciu byť 
partnerom pri tvorbe metodík a legislatívy v oblasti rozpočítavania 
nákladov za teplo a vodu. Do legislatívy chceme navrhovať a presa-
dzovať čo najspravodlivejšie metodiky rozpočítavania nákladov pre 
vlastníkov bytov. Ak sa nám to bude dariť, projekt ARTAV Slovensko 
bude úspešný.

Čo je v súčasnosti „horúcou témou“?
Pozeráme sa do budúcna, kde nás čaká množstvo zásadných 
zmien. Jednou z nosných tém v oblasti tepla je SMERNICA EURÓP-
SKEHO PARLAMENTU A RADY 2018/2002, ktorou sa mení smerni-
ca 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Táto v podstatnej mie-
re môže ovplyvniť všetky bytové domy, správcov, vlastníkov...

O čo ide?
Cieľom EÚ smernice EPaR (EED) je zlepšenie energetickej efektív-
nosti v celom energetickom reťazci vrátane výroby, prenosu, dis-
tribúcie a konečnej spotreby energie u všetkých členských štátov 
EÚ. Zlepšenie životného prostredia, zlepšenie kvality ovzdušia a ve-
rejného zdravia, zníženie emisií skleníkových plynov, zníženie ná-
kladov na energiu pre domácnosti i fi rmy, zmiernenie energetickej 
chudoby ... to sú len niektoré z veľkého mužstva dôvodov, pre ktoré 
táto smernica vznikla.

Viaceré z požiadaviek, ktoré sú v smernici uvedené Slovensko už 
má v legislatíve transponované a reálne tieto požiadavky máme 
splnené. Potom je tu okruh nových požiadaviek, ktoré má Sloven-
sko v roku 2020 do našej legislatívy preniesť. 

Skôr ako spomeniem konkrétne požiadavky a termíny smernice, je 
potrebné zdôrazniť, že mieru v akej sa prenesú požiadavky smer-
nice do našej legislatívy a teda ich konečnú podobu v legislatíve si 
určia samotné členské štáty. 

Poďme sa pozrieť teda na konkrétne požiadavky, ktoré zo smerni-
ce EED vyplývajú.
Článok 9c smernice EED (Požiadavka diaľkového odpočtu) požaduje, 
aby merače inštalované po 25. októbri 2020 umožňovali diaľkový 
odpočet. Od 1. januára 2027 majú už všetky merače umožňovať 
diaľkový odpočet s výnimkou prípadov, keď daný členský štát pre-
ukáže, že to nie je nákladovo efektívne. Podmienka technickej vy-
konateľnosti a nákladovej efektívnosti musí byť splnená v obidvoch 
prípadoch. 

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či sa pochôdzkové systémy odčí-
tania meradiel (walk-by) alebo systémy odčítania meradiel z vozidla 
(drive-by) majú považovať za diaľkovo odpočítateľné alebo nie. 

V článku 9b okrem iného je uvedené aj nasledovné: Každý členský 
štát jednoznačne stanoví a zverejní všeobecné kritériá, metodiky 
a/alebo postupy na stanovenie technickej neuskutočniteľnosti 

ARTAV – ROK PÔSOBENIA NA SLOVENSKU
Nové požiadavky EÚ na merače tepla, vodomery teplej vody a pomerové 
rozdeľovače vykurovacích nákladov vyžadujú diaľkový odpočet

Pred rokom sme predstavili našim čitateľom Asociáciu rozpočítavateľov tepla a vody na Slovensku – záujmové združenie 
ARTAV Slovensko. V nasledujúcich riadkoch si zhrnieme ciele združenia aj jeho činnosť v prvom roku a zameriame 
sa na „horúcu“ novinku – novonamontované meradlá tepla a pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov už majú 
umožňovať diaľkový odpočet. Táto požiadavka je jednou z požiadaviek EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2018/2002 
ktorá sa má do našej legislatívy preniesť v roku 2020. Na naše otázky odpovedal pán Ing. Dušan Slobodník, predseda 
ARTAV Slovensko.
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a nákladovej neefektívnosti. Ďalšie otázniky sa skrývajú v prílohe 
VIIA smernice (Minimálne požiadavky na vyúčtovanie a informá-
cie o spotrebe v prípade vykurovania, chladenia a teplej úžitkovej 
vody). Tu sú uvedené aj tieto požiadavky: 

2. Minimálna frekvencia vyúčtovania alebo informácií o spotrebe
Od 25. októbra 2020 sa v prípade, že sú nainštalované meradlá 
alebo pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov umožňujúce 
diaľkový odpočet, informácie o vyúčtovaní alebo spotrebe, ktoré 
sa zakladajú na skutočnej spotrebe alebo hodnotách odčítaných 
z pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, poskytujú ko-
nečným spotrebiteľom najmenej štvrťročne na požiadanie alebo ak 
sa koncoví odberatelia rozhodli pre elektronické vyúčtovanie, inak 
dvakrát ročne.

Od 1. januára 2022 sa v prípade, že sú nainštalované meradlá 
alebo pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov umožňujúce 
diaľkový odpočet, informácie o vyúčtovaní alebo spotrebe, ktoré 
sa zakladajú na skutočnej spotrebe alebo hodnotách odčítaných 
z pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, poskytujú ko-
nečným spotrebiteľom aspoň raz mesačne. Tieto informácie môžu 
byť sprístupnené aj na internete a aktualizované tak často, ako 
to umožňujú použité meracie zariadenia a systémy. Vykurovanie 
a chladenie možno mimo obdobia vykurovania/chladenia z uvede-
nej požiadavky vyňať.

3. Minimálne informácie uvádzané vo vyúčtovaní
Členské štáty zabezpečia, aby sa konečným spotrebiteľom v rámci 
vyúčtovania alebo spolu s ním jasne a zrozumiteľne sprístupnili na-

sledujúce informácie, ak sa zakladajú na skutočnej spotrebe alebo 
hodnotách odčítaných z pomerových rozdeľovačov vykurovacích 
nákladov:
...
c) grafi cké porovnanie aktuálnej spotreby energie konečných spot-
rebiteľov so spotrebou za rovnaké obdobie v predchádzajúcom 
roku, v prípade vykurovania a chladenia korigované na klimatické 
podmienky;
...
f) porovnania s priemerným normalizovaným alebo referenčným ko-
nečným spotrebiteľom v rovnakej kategórii spotrebiteľov. V prípade 
elektronického vyúčtovania sa takéto porovnania môžu namiesto 
toho dať k dispozícii online a označiť na vyúčtovaniach.
...
Kľúčovým otáznikmi smernice pre prax je zadefi novanie pojmov 
ako „spotreba korigovaná na klimatické podmienky“, „referenčný 
konečný spotrebiteľ“, „rovnaká kategória spotrebiteľov“. 

Zásadne kľúčovou a otvorenou otázkou smernice je otázka ná-
kladovej efektívnosti. Akékoľvek opatrenia, ktoré sa zavedú ako 
povinnosť, by mali byť nákladovo efektívne. Jednoducho povedané, 
všetky náklady, ktoré sa investujú do opatrení na úsporu energií 
a nákladov, sa musia mať šancu vlastníkom bytov vrátiť. 

Ako to nakoniec celé dopadne, čo z požiadaviek smernice sa objaví 
v našej legislatíve, kedy a v akej podobe, záleží na našich legislatív-
coch. Času je málo, problematika zložitá. Čaká nás v tejto oblasti 
náročný rok. 

Za rozhovor ďakuje E. Kurimský

1. Úvod
Řízení procesů správy a údržby bytových domů představuje sou-
bor technicko- ekonomických činností, které musejí být plánová-
ny a řízeny efektivně, a to tak, aby nedoházelo ke vzniku mimo-
řádných situací a v co největší míře byl zachován bezporuchový 
provoz s jistotou dodržení všech zákonných povinností, které se 
k výkonu správy a údržby bytového domu vztahují. Tento neleh-
ký úkol řada správců zvládá více či méně řízeně a digitálně a ne 
vždy nad pravdivými daty. S nástupem digitalizace stavebnictví 
a zavedením metody BIM je nasnadě tyto současné nedostatky 
odstranit. Díky podpoře státu při zavádění metody BIM v českém 
prostředí bude od roku 2022 Česká republika blíže k digitalizaci 
stavebních schvalovacích procesů a navazujících činností správy 
majetku a provozu budov. 

1.1 Motivace k zavádění BIM v České republice
V prostředí České republiky se plánuje zavedení povinnosti užití 
metody BIM při zadávání nadlimitních veřejných zakázek. K to-
muto kroku se vláda ČR rozhodla přistoupit na základě Usnesení 

vlády č. 682/17 ze dne 25. Září 2017 o Koncepci zavádění meto-
dy BIM v České republice [1]. Tento strategicky důležitý dokument 
nejen pro české stavebnictví odstartoval řadu opatření vyplývající 
z harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM v České repub-
lice, např.: tvoří se a zavádějí normy týkající se BIMu, vytváří se 
standard rozsahu LOI a LOD pro jednotlivé fáze tvorby dokumen-
tace stavby, vytvářejí se vzory smluvní dokumentace a zadávací 
dokumentace, podporuje se zavádění vzdělávání v BIM ve studij-
ních programech na vysokých školách a mnoho dalších dílčích 
kroků, které vedou k naplnění cíle úspěšného zavedení metody 
BIM v ČR. Důležitým termínem ke spuštění zadávání nadlimitních 
veřejných zakázek pomocí metody BIM bylo stanoveno na 1. 1. 
2022. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které se stalo gesto-
rem v této věci, zřídilo za tímto účelem Agenturu pro standardiza-
ci, která mimo jiných aktivit souvisejících např. Se standardizací 
v ČR, má na starosti implementaci metody BIM. Existují v tuto 
chvíli pracovní skupiny, jejichž úkolem je zpracovávat předem 
stanovené výstupy dle svého zamření a dle opatření plynoucí 
z přílohy k Usnesení vlády č. 682/17.

ZAVÁDĚNÍ BIM PŘI SPRÁVĚ BYTOVÝCH DOMŮ
doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc., Ing. Eva Wernerová, Ph.D., Ing. Michal Faltejsek
Stavební fakulta VŠB-TU Ostrava, Katedra městského inženýrství, L. Podéště 1875/17, 708 00 Ostrava
e-mail: frantisek.kuda@vsb.cz, eva.wernerova@vsb.cz, michal.faltejsek@vsb.cz 

Příspěvek je zaměřen na možnosti využití metody BIM při správě a údržbě bytových domů. Cílem příspěvku je uvést, aspoň 
některé možnosti užití metody BIM při správě a údržbě bytových domů. V příspěvku je popsán stav zavádění metody 
BIM v České republice a jeho přínosy. Díky podpoře ze strany státu, bude metoda BIM zavedena u nadlimitním veřejných 
zakázek od 1. 1. 2022. Tato metoda může být aplikována i na specifi ckou oblast správy a provozu bytových domů, jak 
u novostaveb, tak u již existujících bytových domů.
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1.2  Přínosy BIM
O přínosech metody BIM není nutné už dlouze hovořit. Nejen od-
borná veřejnost v ČR, ale i v jiných zemích světa jdou cestou BIMu. 
Z těch evropských zemí jsou to jednoznačně skandinávské země 
– Finsko, Švédsko, dále např.: Dánsko, Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska, Německo, z těch mimo evropských Sin-
gapur, USA, Austrálie a další.

Informační model budov přináší užitečný soubor ucelených a struk-
turovaných dat o budově, které jsou připravené k použití při správě 
majetku. Dosud probíhalo předání a převzetí hotové stavby předá-
ním dokumentace jejího skutečného provedení, v níž by měly být za-
znamenány veškeré změny a úpravy oproti projektové dokumentaci, 
a předáním všech potřebných protokolů, revizních zpráv a dalších 
dokumentů. V den předání hotového díla tak bývají veškeré údaje 
platné a aktuální, ovšem s postupem času zastarávají nebo dochází 
k jejím ztrátám, přičemž jejich aktualizace probíhá jen zřídka.

To vše by měl BIM změnit a otočit k lepšímu. Správcům se dosta-
nou k dispozici úplná a aktuální data, se kterými bude možno pra-
covat při tvorbě strategických plánů údržby a obnovy. Nevznikne 
potřeba vytvářet dodatečné pasporty, protože všechna relevantní 
data budou vhodným a kompatibilním softwarovým nástrojem 
uploadována z modelu. Dále se budou moci jednoduše plánovat 
podpůrné procesy a řešit běžná denní operativa. Veškerá práce 
správce se povýší na digitální úroveň, vymizí papírové zakládání 
revizních zpráv, smluv s dodavateli služeb apod. Vše bude zdigi-
talizováno a on-line přístupné z cloudového úložiště přes jakékoliv 
mobilní zařízení s připojením k internetu.

2. Specifi ka využití metody BIM při správě 
a údržbě bytových domů
Ač je metoda BIM podporování pro tuto chvíli jen pro nadlimitní 
veřejné zakázky, je na uvážení každého, zdali není vhodné tuto me-
todu aplikovat již dobrovolně i na neveřejné zakázky. Je jen otáz-
kou času, kdy se tato povinnost přenese do obecného stavebního 
práva a stane se běžnou součástí povolování staveb. 

V oblasti správy a provozu bytových domů je použití této metody 
více než žádoucí, avšak je zde otázka rozsahu 3D grafi ckého mo-
delu. BIM model jako takový se skládá ze dvou částí:

Grafi ckého modelu a 
Datového modelu.

Pokud bude aplikován BIM při přípravě a realizace nově vznikající 
investiční zakázky, je jasné, že BIM model bude odpovídat reali-
tě a bude zachycovat společné části domu i jednotlivé prostorové 
uspořádání v bytových jednotkách. Pokud bude BIM model doda-
tečně zaváděn do již existujícího bytového domu, je na vlastníkovi 
bytového domu, jak k BIM modelu přistoupí. Pokud se jedná o SVJ 
– lze na shromáždění vlastníků odhlasovat, zdali by BIM model 
měl obsahovat i dispoziční uspořádání jednotek. Každý vlastník 
bytové jednotky má právo se vyjádřit, zdali má/nemá zájem, aby 
jeho jednotka byla zkreslena do podrobnosti vnitřní dispozice. Po-
kud je vlastníkem bytové družstvo, může ze své autority nařídit, 
aby byly jednotky zpřístupněny za účelem zaměření skutečného 
stavebního stavu. To stejné platí i v případě, kdy je vlastníkem 
městský obvod apod. Když se podaří, vytvořit BIM model se vše-
mi potřebnými grafi ckými a negrafi ckými informace, pak lze BIM 
model napojit pomoci IFC formátu (výměnný formát informací) na 
CAFM systém, který IFC formát umí číst. Ne všechny CAFM systémy 
jsou tzv. BIM ready. Stále ještě existuje celá řada CAFM systémů, 
které toto neumějí. V momentě, kdy se podaří propojit CAFM sys-
tém s BIM modelem, lze plánovat a řídit FM procesy nad skutečný-
mi daty a v reál ném čase. 

Zbývá jen defi novat potřebné negrafi cké informace, které má mít 
BIM model. Je mylné domnívat se, že BIM model musí obsahovat 

všechna data o všech parametrech jednotlivých konstrukcí a prv-
ků. V takovém případě by byl BIM model přesycen daty, která by 
znesnadňovala práci s ním. Je nutné mít na paměti, že držet při 
životě BIM model je náročné na výpočetní techniku a proto je nez-
bytné umět si vydefi novat ještě na začátku tvorby BIM modelu pro 
správu a údržbu, jaké očekávání a jaké procesy chci řídit a pláno-
vat. Na základě těchto požadavků se stanoví úroveň potřebných 
dat modelu (LOIN).

Takto defi novaný a připravený model lze využít např.:
Pro řízení úklidových služeb – lze získat informace o vý-
měrách jak podlahových ploch, tak okenních ploch, tak 
veškerých jiných ploch, u kterých existují různý režim 
a sazby za provedení úklidu.
Pro řízení údržbových prací na stavební části bytového 
domu – každá konstrukce a prvek zabudovaný v bytovém 
domě a vedena v BIM modelu může nést informaci o stá-
ří, materiálu, fyzikálních vlastnostech apod.
Pro řízení reklamací na stavební části – viz předešlý bod. 
Lze hlídat exspiraci záručních lhůt u konstrukcí a prvků.
Pro energetický management – z údajů prováděných při 
odečtu poměrových měřičů spotřeby tepla, lze srovnávat 
s hodnotami z předešlých let. Pomocí vhodných nástavbo-
vých SW nástrojů lze provádět také simulace šíření a prou-
dění látek.
Pro rozhodování o modernizaci konstrukcí a prvků – 3D 
grafi cký model slouží také pro vizualizaci současného sta-
vu, lze provádění také simulace oslunění. Při rozhodování 
o volbě nové fasády, výměny oken apod. lze model využít 
jednoduše pro vizualizace nového řešení nebo také pro 
získání potřebných dat o tom, zdali nový prvek bude svou 
funkci plnit stejně jako ten předešlý, viz předešlý bod.
Pro efektivní řízení nových nájemníků/vlastníků – mož-
nost propisování údajů jak do CAFM systému, tak i do 
grafi ckého modelu.
Pro rozhodování o umisťování nových zařízení TZB – např. 
Při realizace solárních panelů na plochou střechu – zasti-
ňování okolními stavbami, zelení apod.
Pro hledání kolizí nově navrhovaných zřízení TZB – díky 
vizualizaci a možnosti sledování kolizí, lze dříve než při re-
alizaci zakázky odhalit případné kolize nově navrhovaných 
s již stávajícími instalacemi vedením apod. 
A další.

Možností, kterými lze využít BIM pro všední práci správce majetku 
je jistě mnohem více. V tomto příspěvku byly vyjmenovány aspoň 
některé.

3. Závěr
Postupným zaváděním digitalizace ve stavebnictví a nástupem 
metody BIM, čeká i oblast správy majetku a provozu budov změna, 
která bude vyžadovat zejména pozitivní přístup správců a vlastníků 
spravovaných bytových domů. Tento proces bude trvat a postupně 
se vyvíjet, stejně tak, jako nástroje, kterými lze BIM tvořit, aktuali-
zovat a využívat pro řízení efektivní správy majetku.

Česká republika se již na zavedení metody BIM připravuje, od 
roku 2022 se počítá s povinným zadáváním nadlimitních veřej-
ných zakázek pomocí této metody. Je jen otázkou času, kdy se 
tato metoda stane běžnou praxí každého stavebníka, resp. správ-
ce. Oblast správy a provozu bytových domů je pro potřeby řízení 
procesů pomocí metody BIM trochu specifi cká v tom smyslu, že 
záleží na druhu vlastnictví a otevřenosti obyvatel domu ke sdílení 
údajů, které mohou být v některých případech citlivá. Pokud se 
podaří zavést metodu BIM do správy a provozu bytových domů, lze 
očekávat mnoho benefi tů, z nichž některé byly zmíněny v tomto 
příspěvku.
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Materiál: teleso ventilu z mosadze, poniklované, tesnenie 
EPDM/BTFE, vreteno ventilu nehrdzavejúca oceľ.

Výhody:
Funkcia termostatického ventilu a regulátora prietoku 
sú zlúčené do jednej kompaktnej ventilovej vložky 
Ventilovú vložku je možné vymeniť pomocou nástroja 
„Demo Bloc“ pod tlakom
Vhodný pre dodatočnú montáž aj renováciu
Veľký rozsah nastaviteľných prietokov (10 – 170 l/
hod)
Veľký rozsah tlakovej diferencie (max. 1,5 bar)
Tichá prevádzka aj pri vyššom diferenčnom tlaku
Veľmi dobré udržiavanie nastavenej hodnoty prietoku
Konštantná vysoká autorita ventilu (a = 1)
Plynule prednastavenie – korekcia nastavenia je mož-
ná aj pri spustenom zariadení
Stupnica s jemným nastavením hodnôt v l/h

Zvonku odčítateľné hodnoty nastavenia (bez tabuliek)
Nastavenie je ľahko vykonateľné kľúčom na prednasta-
venie, a tým je aj zabezpečená ochrana proti neopráv-
nenej manipulácii
Vložky ventilu majú pevné vymeniteľné sitka

Nespornou prednosťou tohto ventilu je, že je vhodný na vyre-
gulovanie starých systémov aj v prípadoch, kde nie je možné 
zistiť skutkový stav rozvodov. Ventil sa navrhuje podľa požado-
vaného výkonu samotného telesa.

Ventilová vložka je vhodná pre všetky telesá termostatických 
ventilov vyrobených od r. 1999 (M 30 x 1,5).

Je vhodný aj pre pripojenie vykurovacích telies do systému 
s vysokým prevádzkovým tlakom (napr. haly).

Bližšie informácie vám radi poskytnú pracovníci Oventropu.

TERMOSTATICKÝ VENTIL – KONŠTRUKČNÝ RAD AQ
Oventrop ponúka nový typ ventilu, ktorý slúži pre automatické hydraulické vyváženie 
sústav. Je kombináciou termostatického ventilu a membránou riadeného regulátora 
prietoku.

Pri hájovni,  930 41 Hviezdoslavov – časť Podháj
tel.: 0901 792 524 • 031 554 9050

e-mail: oventrop@oventrop.sk
www.oventrop.sk
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Existujúcich noviel zákona 182/1993 Z. z. je už nespočetné 
množstvo, pričom v prednáškach odznela nekvalifi kovanosť nie-
ktorých noviel (napr. „poslaneckých“), ktoré neriešia celkom skut-
kový stav práce, s ktorou sa správcovia na schôdzach vlastníkov 
stretávajú. Nečudo, že sa gestor zákona – Ministerstvo fi nancií – 
k týmto „poslaneckým“ novelám ani nechce vyjadrovať. Legitím-
na je teda otázka, či pokračovať novelizáciami zákona 182/1993 
Z. z. a nechať novely na „štastenu“ alebo zákon 182/1993 Z. z. 
uzavrieť a spolu so zákonom 246/2015 Z. z. ho pretransformo-
vať do nového „Zákona o bývaní“?

Možnú koncepciu nového zákona sme uverejnili čiastočne v ča-
sopise Správca bytových domov č. 5. 

Oproti tejto koncepcii odznela na konferencii KOBD ten variant, 
žeby sa mali spoločenstvá vlastníkov bytov pretransformovať na 
správcov. Koniec koncov je toto pravdou už aj dnes. Píše sa o tom 
v zákone 182/1993 Z. z., kde sa v § 6 odst. 1 uvádza, že sprá-
vu domu vykonáva spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v dome (ďalej len „spoločenstvo“) alebo iná právnická 
osoba alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových 
priestorov uzatvoria zmluvu o výkone správy (ďalej len „správ-
ca“). Nechceme sa však opierať o tento zákon, ale vytvoriť nový. 
Účastníci konferencie súhlasili s tézou, že SVB je v princípe a svo-
jej podstate právoplatným správcom. Je načase nájsť spôsob ako 
SVB pretransformovať na správcov. Takisto ako v rokoch 2015 
– 2017 prebehla transformácia správcov, kde z cca 2300 „správ-
cov“, ktorí mali v živnostenskom oprávnení činnosť „údržba 

a správa bytových domov“ sa nakoniec vyselektovalo necelých 
700 správcov, ktorí reálne správu bytových domov vykonávajú. 
Analogicky by toto isté malo prebehnúť u SVB, kde by sa reálne 
vyselektovali spoločenstvá, ktoré sa spravujú samé a spoločen-
stvá, ktoré spravuje na základe mandátnej zmluvy „niekto“. Ano-
nymní „tiežsprávcovia“ by zriadením správcov SVB tak „vypadli 
z hry“ a nastolil by sa tým poriadok. 

Povinnosť odbornej spôsobilosti, ktorá bola doteraz povinná len 
pre profesionálnych správcov by sa rozšírila aj na ostatných, ktorí 
by správu vykonávali po novom – pretransformované správcov-
ské SVB. Takto by všetci, ktorí vykonávajú správu splnili požiadav-
ky zákona 246/2015 Z. z. Zápisom do Zoznamu správcov by sa 
mohla zrušiť zároveň registrácia SVB na úradoch a vyselektovali 
by sa reálne spoločenstvá – správcovia. Ostáva do diskusie, či je 
treba ku správe živnostenské oprávnenie alebo by správcovstvo 
mohlo fungovať ako „iné povolanie“. Ak však správu budeme 
chápať ako podnikateľskú činnosť, potom toto oprávnenie bude 
treba zachovať. Zisk by mohlo produkovať aj správcovské SVB 
(predtým SVB zisk nevytváralo?). 

Zjednotila by sa aj činnosť správcu, ktorá by bola vykonávaná 
všeobecne na základe Zmluvy o správe, ktorá by mala byť uzat-
vorená medzi správcom a vlastníkmi a jej znenie by muselo byť 
vlastníkmi vopred odsúhlasené. 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto „Zmluvy o správe“ by bol:
Schválený poplatok za správu 
štandardný (1x ročne schôdza, vyúčtovanie, plán opráv) 
– štandardná odmena)
nadštandardný (outsorcing, inžinierska činnosť pri obno-
ve BD) – nadštandardná odmena určená napr. % sadz-
bou z diela 
domový poriadok (základné zásady, činnosť zástupcu 
vlastníkov)
sankcie, ktoré by boli zakotvené v zmluve formou zmluv-
ných pokút: pre správcu (napríklad za nedodržanie 
štandardných povinností) a pre vlastníkov (napríklad za 
nedodržanie domového poriadku, úmyselnú opakovanú 
neospravedlnenú neúčasť na schôdzi)

Novým inštitútom, ktorý by nahradil „Komoru správcov“ z dielne 
SZBD by bola „Rozhodcovská komisia“. Jej úlohou by boli:

presadzovanie záujmov správcov voči orgánom štátnej 
správy
mimosúdne riešenia sporov medzi správcami a vlastník-
mi (úloha mediátora)
disciplinárne postihy pre správcov, ktorí závažne porušili 
svoje povinnosti pri výkone správy (neodovzdanie dokla-
dov pri zmene správcu, „tunelovanie“ bankových účtov 
a pod.), kde najvyšším postihom by bol návrh na vyčiark-
nutie zo „Zoznamu správcov“
rozhodnutie rozhodcovskej komisie by malo práve zavä-
zujúci charakter.
Odvolacím orgánom rozhodcovskej komisie by bol prísluš-
ný súd. 

Záver
Z daného vyplýva, že je nutné vytvoriť : 

nový legislatívne jednoduchý zákon, ktorý zabezpečí rov-
naké pravidlá pri výkone správy pre všetkých správcov 

ZÁKON O BÝVANÍ
Na 13. medzinárodnej konferencii KOBD sa v sekcii „Správa bytových domov“ odprednášalo niekoľko prednášok, 
v ktorých rezonovala myšlienka: ... ktorým smerom sa uberá správcovstvo? Témy kvalifi kovanej správy sa dotkol Ing. 
Blanárik z PSS, a.s.. Tému správcovstvo po novelách zákona 182/1993 Z. z. v podaní JUDr. Kováča doplnila prednáška 
JUDr. Perdíka o legislatívnych zmenách v zákone 182/1993 Z. z. v roku 2019. Všetky prednášky riešili existujúci stav: 
Zákon 182/1993 Z. z. a jeho novely. Výnimkou bola prednáška na tému: Dobrý „Zákon o bývaní“ – sen alebo možná 
skutočnosť? K nemu smerujú nasledovné riadky...
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jednotne – teda: „Zákon o bývaní“ (a už nepokračovať 
v novelizovaní existujúcich zákonov). 
„vymáhateľný“ domový poriadok so sankciami za jeho 
nedodržiavanie ako pre vlastníkov tak aj správcov.
nezávislý orgán (rozhodcovská komisia) na riešenie spo-
rov v správe, ktorého rozhodnutia budú právne zaväzujú-
ce

Nič nové. Táto snaha tu už bola od roku 2012 priebežne sa vytvá-
ral „Návrh Zákona o podmienkach správy bytových domov“, kto-
rý bol „dotiahnutý“ v marci 2014 až do paragrafového znenia. 

Nasledovali snahy vytvorenia Komory správcov, ktorá sa však 
nestretla s pochopením u Ministerstva výstavby (2014, 2016 po-
dania ZSauN boli zo strany MV zamietnuté), a nestretla sa s po-
chopením záujmových združení (snaha SZBD 2018 – 2019). Je 
možné, že doteraz všetky snahy zlyhali, lebo sa pozornosť upria-
movala len na existujúce združenia. Správa sa však týka VŠET-
KÝCH správcov a preto vyzývam vytvoriť širokú pracovnú skupi-
nu aj z radov správcov, SVB, i občanov, ktorí nie sú organizovaní 
v združeniach. Nezabúdajme na to, že sme tu pre vlastníka, ktorý 
má právo na rovnakú ochranu a kvalitnú správu od hociktorého 
správcu, ktorú mu má zabezpečiť/garantovať štát. Je teda na 
ňom, aby zahájil konania za účelom vytvorenia jednotného Zá-
kona o bývaní. 

Problematika je vážna. Za ZSaUN ju navrhujeme zaradiť do plá-
novanej Koncepcie štátnej bytovej politiky po roku 2020. Túto 
skutočnosť (potrebu vytvoriť nový Zákon o bývaní) sme oznámili 
listom Ministerstvu dopravy a výstavby SR a sme zvedaví, či sa 
prioritná úloha – vypracovanie novej právnej úpravy Zákona o bý-
vaní do tejto koncepcie vôbec dostane. 
Na konferencii Správa budov 2020 sa budeme tejto problemati-
ke venovať v samostatnom diskusnom fóre, na ktoré pozývame 
nielen zástupcov existujúcich združení ale aj „všetkých ľudí dob-
rej vôle“, ktorým týmto prajeme pokojné sviatky, mnoho zdravia 
a chuti nám pomôcť pri tvorbe nového zákona. 

Mgr. Eugen Kurimský, prezident ZSaUN

F i r m a  K A C Z E R  s . r . o .  j e  v ý h r a d n ý m  z á s t u p c o m  p r e  S l o v e n s k ú  r e p u b l i k u .

KACZER s.r.o.
Stred 421, 023 54 Turzovka
Slovenská republika
Tel.: +421 903 924 153
E-mail: balkony@kaczer.sk

w w w . k a c z e r . s k

PEKSTRA s.r.o.
Rybářská 996, 379 01 Třeboň
Česká republika
Tel.: +420 605 153 700
E-mail: info@pekstra.cz

w w w. p e k s t r a . c z

BALKÓNOVÁ KONŠTRUKCIA PRED LODŽIE

ZÁVESNÉ OCEĽOVÉ BALKÓNY VHODNÉ PRE VŠETKY TYPY BYTOVÝCH DOMOV
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Aké sú vami vyrábané dvere?
Kvalita výrobkov vyrábaných v našej spoločnosti zodpovedá vyso-
kým nárokom zákazníkov. Preto sú vchodové brány a dvere nami 
vyvíjané, navrhované a vyrábané tak, aby spĺňali kritérium vysokej 
životnosti (predpokladaná životnosť viac ako 35 rokov), náročnos-
ti zákazníka na komfort obsluhy, bezpečnosti a odolnosti voči van-
dalizmu a celkovej spokojnosti každého zákazníka.

Ako charakteristiku našich produktov by som povedal, že naše 
vchodové brány a dvere sú: 

oceľové, masívne, z ultrapevných profi lov švajčiarskej 
fi rmy JANSEN, s dvojradovým tesnením, bezbariérové 
a s extrémne dlhou dlhou životnosťou
osadené špeciálnymi 3D závesmi s vymeniteľnými pú-
zdrami, s ľahkým chodom a automatickou prahovou 
lištou, ktorá zabezpečuje bezbariérovosť prechodu a za-
braňuje podfukovaniu v prahovej oblasti dverí
vyplnené izolačným dvojsklom, z vonkajšej strany bez-
pečnostným lepeným sklom VSG (na požiadanie – oboj-
stranne), vo farebnej škále vzorkovníka farieb RAL
prístupové systémy zahŕňajú možnosti od klasického 
vložkového zámku až po prístup bezdotykovými čipový-
mi kľúčmi, biometrikou alebo ovladaním otvárania mo-
bilným telefónom cez bluetooth
dopĺňané schránkovými boxami (sme jediný výrobca 
schránkových boxov s prerušeným tepelným mostom 
v EÚ – je to nami vyvinutý produkt), vhodmi na letáky 
s košmi, zvončekovými tablami, osvetlením LED diódo-
vými rampami ovládaným fotobunkou

Navyše všetky uvedené systémy a prvky ako aj jednotlivé kom-
ponenty použité pri výrobe vchodových brán a dverí zohľadňujú 
atribúty vášho pohodlia a ochrany vášho majetku.

Prečo vyrábate kovové brány a nie plastové alebo hliníkové?
Odpoveď dal sám čas: Pretože plastové neodolajú vandalom, vo 
veľmi krátkom čase sa bortia a krížia, veľmi rýchlo sa prirodzene 
opotrebujú bežnou prevádzkou, nie sú stálofarebné, aby bola za-
chovaná aspoň minimálna pevnosť sú vyrábané z pohľadovo ne-

moderných širokých profi lov a zákazník má minimálnu možnosť 
zvoliť si design dverí podľa vlastných predstáv.

Rovnako ako plastové, ani hliníkové dvere neodolajú násilnému 
poškodeniu vandalmi, v prípade poškodenia sa nedajú opraviť 
a je nutná ich výmena, životnosť oproti oceľovým dverám je len 
tretinová.

Spomenuli ste životnosť viac ako 35 rokov. Čomu vďačíme za 
takú dlhú životnosť?
Dlhé roky sme hľadali a neustále testovali tie najlepšie známe 
spôsoby povrchových – antikoróznych úprav našich výrobkov, kým 
sme dospeli k súčasne používanému a nesmierne spoľahlivému 
technologickému riešeniu ochrany našich produktov voči korózii.
Vyskúšali sme všetky dostupné metódy povrchových úprav ale 
každá mala svoje nedostatky. Už takmer dva roky aplikujeme na-
sledovnú antikoróznu metódu:

všetky výrobky pieskujeme a zinkujeme
z vonkajšej strany výrobkov nanášame práškovú farbu 
(vypaľovaná pri cca 200 st. Celzia) v odtieni Vami zvole-
nom zo vzorkovníka RAL
všetky dutiny vystriekame polymérovým voskom

VCHODOVÉ BRÁNY A DVERE 
OD SPOLOČNOSTI MORGAN STEEL
Každý bytový dom raz za čas príde k rozhodnutiu o potrebe zmeniť vchodové dvere – bránu. Časy, keď sa skoro všetky 
paneláky pýšili štandardne bielymi plastovými dverami sú v nenávratne a náročný zákazník požaduje dnes kvalitu, atyp, 
estetiku a samozrejme – dobrú cenu. Jedným z výrobcov vchodových brán je spoločnosť Morgan steel s. r. o., ktorej 
konateľa Pavla Janogu sme vyspovedali v nasledujúcich riadkoch.

Takto vyzerajú hliníkové dvere po dvoch rokoch prevádzky 
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Ak máte pocit, že technológia je takmer identická s tou, kto-
rú používajú najrenomovanejšie automobilky sveta, tak vás 
môžem ubezpečiť, že je to tak.
Vychádzali sme z predpokladu, že ak nekorodujú automobily po 
tejto antikoróznej úprave napriek extrémnym podmienkam (strie-
danie vysokých horúčav a mrazov, jazda počas časti roka v sla-
nom roztoku…) tak naše brány a dvere budú taktiež vynikajúco 
chránené proti korózii.

Doterajšie výsledky náš predpoklad v plnom rozsahu potvrdzujú 
a môžem vás ubezpečiť, že vaše nové dvere od nás budú mať naj-
lepšiu ochranu proti korózii aká sa dá na tento typ výrobku v sú-
časnosti použiť.

Skúsme najčastejšie sa opakujúce otázky a odpovede, ktoré 
ste za posledné roky dostali od záujemcov o vaše brány: 
1. Môžem osobne navštíviť sídlo spoločnosti za účelom vidieť 
technologické postupy výroby dverí? 
Áno. Takéto stretnutie považujeme za veľmi prospešné a našim 
zákazníkom ho doporučujeme. Návštevu je vhodné ohlásiť si vo-
pred, aby sme sa vám mohli dostatočne venovať.

2. Je dôležité pri samotnej realizácii diela brať do úvahy budúce 
zateplovanie bytovky? 
Je to veľmi dôležité. Ak sa vopred nezohľadní budúce zateplenie 
bytovky, výsledkom potom je prechádzanie použitého zatepľova-
cieho materiálu až do sklených výplní na dverách.

3. Aký je harmonogram fi nancovania zo strany odberateľa? 
Harmonogram je vždy dohodnutý v zmluve o dielo, po podpise 
ktorej sa začína samotná výroba. Spravidla spočíva v dvoch splát-
kach, a to jednej zálohovej vo výške 50% z ceny diela pred zahá-
jením výroby a druhej vyúčtovacej po ukončení diela, zvyčajne so 
splatnosťou do 14 dní.

4. Aký je časový harmonogram realizácie diela? 
Výrobný cyklus trvá obvykle 4 týždne a spočíva v samotnej príp-
rave výroby, výrobe, povrchovej úprave a zložení dverí s násled-

ným otestovaním funkčnosti. Montáž dverí trvá podľa rozsahu 
a pripravenosti stavby 2 dni až týždeň. Počas montáže dverí 
a príslušenstva musia byť budúci užívatelia trpezliví, ale vždy or-
ganizujeme práce tak, aby v závere dňa montáže nezostali dvere 
neuzamknuté.

5. Kto a v akom časovom slede zaistí presné zameranie otvoru 
a dverí? 
Zameranie otvoru a dverí samotných vrátane špecifi kácie prís-
lušenstva zabezpečí odborný – na to vyškolený pracovník našej 
spoločnosti tesne pred uzatvorením zmluvy o dielo. Predbežné za-
meranie si pre účely cenovej ponuky vyhotoví sám objednávateľ 
cenovej ponuky alebo po dohode náš technik. Vždy sa snažíme 
maximálne vyjsť v ústrety zákazníkom.
6. Kto zabezpečuje vybúranie starých dverí a likvidáciu vybúra-
ného odpadu? 
Túto činnosť vykonajú pracovníci našej spoločnosti, ak si tieto prá-
ce zákazník nedohodne v zmluve o dielo inak.

7. Môžem si u vás zaistiť murárske a maliarske práce na začis-
tenie stien po osadení dverí? 
Áno. Aj tieto činnosti po dohode vykonáme my, pretože sa takmer 
výlučne jedná o práce malého rozsahu a zohnať na takéto práce 
dnes remeselníkov je takmer nemožné. Našou snahou je poskyto-
vať služby komplexne a vlastnými zamestnancami.

8. Ako dlho trvá samotný proces výroby dverí? 
Samotný proces výroby dverí trvá 5 až 10 dní a záleží hlavne od 
rozsahu príslušenstva – najmä schránkových boxov, ktoré sú pre 
výrobu najnáročnejšie.

9. Je potrebná pravidelná ročná servisná prehliadka mechanic-
kých, automatických a elektrických častí diela? 
Áno. Servisná prehliadka je nevyhnutná a je taktiež viazaná na 
záručnú dobu diela, ktorú sme predĺžili a vždy ju nájdete v sekcii 
Reklamačný a servisný systém spoločnosti. O periodickú kontrolu 
musí zákazník požiadať samostatnou objednávkou, pretože táto 
služba je platená. V novom roku bude spustený nový servisný mo-
dul v našom systéme cez webstránku www.morgansteel.sk, čo 
výrazne zjednoduší celý spôsob objednávania a realizovania pre-
ventívnych, záručných a aj pozáručných servisných zásahov

10. Dostanem pri fi nálnom odovzdaní diela protokol o prevzatí 
diela do užívania? 
Áno. Sme certifi kovaná spoločnosť pre výrobu a montáž výrobkov 
z profi lových systémov JANSEN (dvere, okná, fasády, historické 
ARTE a protipožiarne výplne otvorov), takže všetky naše výrobky 
sú taktiež certifi kované a v súlade s harmonizovanými normami 
EÚ s označením CE. Už v zmluve o dielo je striktne uvedené, že 
dielo sa odovzdáva podpisom protokolu o odovzdaní diela.

Za rozhovor ďakuje redakcia časopisu Správca bytových domov

Morgan Steel, spol. s r.o.
Limbašská cesta 4
902 03  Pezinok

e-mail: morgansteel@morgansteel.sk
www.bytovkovedvere.sk
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Na prestíži a dôstojnosti konferencii nepochybne pridali aj záštity 
dvoch významných predstaviteľov štátnej správy – ministra život-
ného prostredia SR a generálneho riaditeľa ŠFRB. Generálny ria-
diteľ ŠFRB pán Ing. Juraj Kurňavka a za MŽP SR pán štátny tajom-
ník Ing. Norbert Kurilla, PhD. zaujali svojimi príspevkami v prvej 
odbornej sekcii následne rozprúdili diskusiu v diskusnom fóre.

Vôbec po prvýkrát sa konferencia konala bez priamej účasti jej 
odborného garanta, ale prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. sa účastní-
kom prihovoril aspoň prostredníctvom videa. Organizačnú prípra-
vu a priebeh konferencie zastrešil Ing. Miroslav Vereš ako jej or-
ganizačný garant. Na spokojnosti účastníkov mal veľký podiel aj 
organizačný tím a všetci vedúci odborných sekcií. 

Potešiteľným výstupom z konferencie je určite nielen celkový po-
čet účastníkov (375 osôb), ale aj ich pomer, ktorý sa po prvýkrát 
prehupol v prospech cieľovej skupiny – v prospech správcovských 
spoločností. 

Práve odborná sekcia správa bytových domov mala v závere kon-
ferencie pravdepodobne najhodnotnejšiu diskusiu a významne 
naznačila, kde sú najháklivejšie miesta v legislatíve týkajúcej sa 
správcov. Súčasne poukázala aj na potrebu prestať s vytváraním 
a prehlbovaním konkurenčného prostredia a oveľa viac sa snažiť 
spolupracovať.

Spätná väzba od účastníkov získaná prostredníctvom elektronic-
kého dotazníka bude veľmi užitočným výstupom z konferencie. 
Valné zhromaždenie Združenia pre podporu obnovy bytových do-
mov sa nim bude podrobne zaoberať na svojom januárovom ro-
kovaní a výstupom z neho budú určite aj viaceré novinky a zmeny 
pri príprave XIV. medzinárodnej konferencie KOBD, ktorá sa bude 
konať 18.– 20. 11. 2020 opäť v Grand hoteli Permon.

Ďakujeme všetkým našim hosťom, partnerom a účastníkom 
za podporu a aktívny prístup počas konferencie a už teraz sa teší-
me na stretnutie o rok pri 14-ke.

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA KOBD MÁ 
UŽ TRINÁSŤROČNÚ HISTÓRIU
Ak si niekto myslí, že trinástka musí byť nevyhnutne nešťastná, tak sa mýli. Dôkazom toho je aj XIII. medzinárodná 
konferencia KOBD, ktorá sa konala v dňoch 20. – 22. 11. 2019 v Grand hoteli Permon. Trinásťročná história 
a skúsenosti, prepracovaný odborný program, osem diskusií po každej odbornej sekcii, skvelá priateľská atmosféra 
vytvorená druhou najvyššou účasťou v histórii sú výbornými referenciami. 
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Vnútorná omietka Baumit Klima s hrúbkou 2 cm významnou 
mierou pomáha regulovať vnútornú vlhkosť vzduchu a znižuje mieru 
výskytu organizmov škodlivých pre naše zdravie. Ľudia sa cítia 
najlepšie, ak sa vlhkosť vzduchu pohybuje v rozmedzí 40 až 60 %.

Interiér v pohode

 Regulácia vlhkosti
 Čistý vnútorný vzduch
 Príjemné bývanie

Zdravé steny, 
zdravý vzduch
Klima omietky pre zdravý život

Interiér v pohode
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Udržte svoje 
vodovodné 
potrubie  
pod kontrolou
RE.GUARD: smart riešenie 
s bezpečnou technológiou  
proti únikom vody 

www.rehau.sk


