
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM  VZ ZBHS 
 

 
14:30 – 15:00   Prezentácia účastníkov 
15:00 – 15:05   Otvorenie zasadnutia 
15:05 – 15:15   Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej,   
                         návrhovej  komisie, overovateľov zápisnice 
15:15 – 15:35   Správa o činnosti Správnej rady od posledného VZ  
15:35 – 15:45   Správa o čerpaní rozpočtu k 31.12.2013  
15:45 – 16:00   Správa KRK o hospodárení ZBHS v roku 2013 
16:00 – 16:45   Diskusia k problémovým oblastiam ZBHS 
                         Novelizácia 182/93 Z.z. a nový zákon  
                          Informácia o realizácií akreditačného kurzu AINOVA 
                          Vyhodnotenie prieskumného dotazníka 
                          Návrhy a podnety členských organizácií ZBHS 
                          Vymáhanie pohľadávok                        
                          Exkluzívne poistenie v ALLIANZ 
                          Tematický zájazd do Slovinska 
16:45 – 16:55   Návrh a schválenie uznesenia VZ ZBS 
16:55 – 17:00   Záver VZ ZBHS 
17:00 – 17:15   Predstavenie firmy Elgas v rámci skupiny GGE  
17:15 – 19:00   Osobné voľno 
19:30 – 20.30   Večera                      
20:30 – 23:30   Spoločenské  posedenie pri hudbe spojené     
                         s výmenou poznatkov a skúseností z praxe a tombola 

 

 

PROGRAM  ŠKOLENIA 11.4.2014 
09:00 – 09:30  
Novela zákona o teple  
RNDr. Milan DUBNIČKA –  MH SR 
09:30 – 09:45  Diskusia  
09:45 – 10:00 Prestávka  
 
10:00 – 11:00 
Novely zákona 182/1993 Z.z.  
Nový zákon o výkone správy nehnuteľnosti 
Ing. Miloš HAJDIN – MDVRR SR 
11:00 – 11:15  Diskusia  
  
11:15 – 11:45 
Overovanie bezpečnosti technických zariadení podľa zákona 
124/2006 Z.z. v bytových domoch  
Ing. Dušan PERNIŠ - riaditeľ TI SR v Nitre  
11:45 – 12:00  Diskusia  
 
12:00 – 12:05  Záver školenia 
12:30 – 13:30  Obed 
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      VZ ZBHS dňa 10.4.2014 
        v Tatranskej Lomnici  



 
  



Zákon o ochrane osobných údajov sa stal strašiakom spoločenstiev vlastníkov bytov 
 
Minuloročná júlová novelizácia zákona o ochrane osobných údajov spôsobila rozruch azda v každej 
spoločenskej oblasti. Nevyhli sa mu ani veľké správcovské spoločnosti či menšie spoločenstvá vlastníkov 
bytov (SVB). Do konca vlaňajška si mali spoločenstvá vlastníkov bytov  podobne ako iné organizácie 
zaregistrovať na Úrade na ochranu osobných údajov svoje informačné systémy. Prikazuje im to nový zákon o 
ochrane osobných údajov, ktorý upravuje práva a povinnosti okrem iného aj prevádzkovateľov informačných 
systémov osobných údajov. 

Trenčín, 04. marca 2014 –  Počas februára sme ponúkli 
predsedom SVB, ktorých bytové domy spravujeme na 
základe Mandátnej zmluvy, súčinnosť pri plnení povinnosti 
vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov. 
„Tento krok z našej strany vyplynul z požiadaviek 
predsedov, keďže mali o spomínanom zákone minimálne 
alebo žiadne vedomie,“ uviedol Miroslav Marko, konateľ 
spoločnosti Služby pre bývanie. „Našou snahou je byť stále 
bližšie ku klientom. Naučili sme sa vnímať ich potreby 
a ponúknuť pomoc pri každom probléme z oblasti správy 
bytového fondu,“ konateľove slová doplnila Soňa 
Hankociová, vedúca oddelenia správy bytových domov.   

 
Dobrý správca pomôže 
Naša pomoc spočívala v organizovaní niekoľkých stretnutí, počas 
ktorých sme prítomných najskôr oboznámili s pôsobnosťou 
a terminológiou zákona, potom sme sa podrobne venovali konkrétnym 
povinnostiam. Najväčšie obavy vyvolala registrácia informačných 
systémov. Po spoločnom vyplnení vzorového registračného formulára, 
už bola situácia jasnejšia,“ podotkla  Andrea Krchlíková, školiteľka. 
 
Predsedom sme vyšli v ústrety aj pri samotnom vypracovaní potrebných dokumentov, akými sú záznam 
o poučení oprávnených osôb, zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom či bezpečnostná 
smernica. „Chceli sme dať našim klientom najavo, že sme tu pre nich  a urobíme všetko preto, aby ani tento 
zákon nebol pre nich strašiakom,“ dodal Marko.  
 
Povinnosti treba splniť čo najskôr 
Stretnutí sa zúčastnilo vyše sedemdesiat klientov, pričom sme zaznamenali záujem aj zo širokého okolia. 
Predsedovia začali túto problematiku intenzívnejšie vnímať až po našom upozornení. Aj napriek tomu, že 
niektoré opatrenia bolo potrebné vykonať ešte minulý rok, stále je šanca na nápravu. Poučenia oprávnených 
osôb, registráciu alebo evidenciu už existujúcich informačných systémov osobných údajov bolo potrebné mať 
do konca minulého roka, ostatné bezpečnostné opatrenia je potrebné zosúladiť do deviatich mesiacov od 
účinnosti nového zákona, teda do konca marca tohto roka, zmluvy so sprostredkovateľom musia 
prevádzkovatelia zosúladiť s novým zákonom najneskôr do 30. júna 2014. 
 
Sankcie za nesplnenie povinnosti by mali byť dostatočnou motiváciou pustiť sa do legislatívneho boja, ktorý 
môže byť vďaka dobrému správcovi hravo zvládnutý.  
 
Autor: Mgr. Andrea Krchlíková 



 
 Dňa 21.02.2014 uplynulo už 3. výročie od podpisu Exk 
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PRACOVNÉ  ROKOVANIE  K NOVÉMU  ZÁKONU O SPRÁVE 
BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V BYTOVÝCH DOMOCH 

 
Dňa 12. marca 2014 sa v salóniku hotela POĽANA vo Zvolene uskutočnilo 
pracovné rokovanie členov komisie pre výkon správy správnej rady doplnenej 
o ďalších zástupcov členských organizácií ZBHS o návrhu nového zákona 
o výkone správy bytov a nebytových priestorov v bytových domoch. Členovia 
pred rokovaním obdržali návrh v písomnej podobe a následne na rokovaní 
pripomienkovali jednotlivé paragrafové znenia zákona z pohľadu potreby 
praxe. Bolo prvýkrát, keď MVDVRR SR takouto formou pripravuje návrh 
zákona, aby v maximálnej miere zohľadňoval potreby praxe. 
Rovnaké pripomienkovanie sa konalo aj dňa 13. marca 2014 na tom istom 
mieste so zástupcami Slovenského zväzu bytových družstiev.      

 
 
 
 

Exkluzívna dohoda poistenia pre členov ZBHS 
 
Dňa 21.02.2014 uplynulo už 3. výročie od podpisu Exkluzívnej 
dohody na poistenie vlastného a spravovaného majetku členov 
Združenia bytového hospodárstva na Slovensku v Allianz - 
Slovenskej poisťovni, a.s., sprostredkovanej spoločnosťou 
EuroFin Consulting, a.s..  
Počas trojročnej spolupráce došlo k niekoľkým aktualizáciám 
dohody podľa požiadaviek združenia, napr. rozšírenie krytia o 
atmosferické zrážky; zníženie spoluúčastí; doplnenie 
zodpovednosti štatutárov; či environmentálnej zodpovednosti, 
atď. Dňa 16.04.2014 uplynú taktiež 2 roky od podpisu 
Exkluzívnej dohody na poistenie vozidiel členov Združenia 
bytového hospodárstva na Slovensku v Generali poisťovňa, a.s., 
sprostredkovanej rovnako spoločnosťou EuroFin Consulting, 
a.s.. Exkluzívna dohoda sa postupne rozšírila aj na poistenie 
vozidiel zamestnancov členov ZBHS.  
V súčasnej dobe využíva možnosti Exkluzívneho poistenia 
takmer 70 % členov ZBHS. V súčinnosti spolupracujúcich členov 
ZBHS sa nám podarilo prekročiť hranicu 2 000 poistených 
bytových domov a blížime sa k hranici 60 000 poistených bytov. 
Naším spoločným klientom - vlastníkom bytov a nebytových 
priestoroch v bytových domoch sme aktualizovali staršie poistné 
zmluvy, prípadne poistili nepoistené bytové domy.  

   


