
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAM  VZ ZBHS  27.11.2014 
 
 

14,30 – 15,00 Prezentácia účastníkov 
15,00 – 15,05  Otvorenie zasadnutia 
15,05 – 15,15 Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej,   

návrhovej  komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa 
15,15 – 15,35 Správa o činnosti Správnej rady od posledného VZ  
15,35 -  15,45 Správa o čerpaní rozpočtu k 31.10.2014 a očakávané 
                            čerpanie rozpočtu k 31.12.2014  
15,45 – 15,50 Návrh výšky členského na rok 2015 
15,50 – 16,00   Návrh rozpočtu na rok 2015 
16,00 – 16,45 Diskusia k problémovým oblastiam  
                          Poznatky z účastí na akreditačnom kurze AINOVA 
                            Informácia EuroFin o nových produktoch poistenia 
                            Poznatky z realizácie zákona 205/2014 Z.z. v praxi 
16,45 – 16,55 Návrh a schválenie uznesenia VZ ZBS 
16,55 – 17,00 Záver VZ ZBHS 
 

17,00 -  17,45 Prezentácia firiem 
                            REVITALSTAV, s.r.o. Žilina   
                            PS stavby s.r.o., Bratislava 
17,45 – 19,30 Osobné voľno                      
19,30 – 23,30 Spoločná večera so spoločenským  posedením pri hudbe 

spojené s výmenou skúseností z praxe a tombola. 
 

PROGRAM  ŠKOLENIA 28.11.2014 

08,30 – 09,10  PO - úlohy a povinnosti správcu a vlastníkov bytov a NP        
                           Plk. JUDr. Pavol KOMÁR  riaditeľ HZZ MV SR  
09,10 -  09,15  Diskusia k prenesenej téme 
09,15 – 09,55  Povinnosti správcu pri uplatňovaní z. 122/2013 Z.z.  
                           JUDr. Marcela MACOVÁ–expert v oblasti ochrany osobných údajov v SR 

09,55 – 10,15  Diskusia k prednesenej problematike 
10,15 – 10,55  Panelová diskusia k novému zákonu o energetickej  
                           efektívnosti v praxi. 
                           Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., SIEA  
10,55 – 11,00  Diskusia k prednesenej problematike 
11,00 – 11,45  Návrh nového zákona o podmienkach správy bytových  
                           domov a novela zákona 182/1993 Z.z.  
                           Ing. Miloš HAJDIN – MDVRR SR Bratislava 
11,45 - 12,00   Diskusia k prednesenej problematike 
 
12,00 – 12,05  Záver školenia 
12,05 – 13,30  Obed 
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      VZ ZBHS dňa 27.11.2014 
                v  Piešťanoch  



Sila informácie 
 
Združenie bytového hospodárstva na Slovensku onedlho oslávi 25. výročie svojho pôsobenia. Nastane čas 
bilancovania toho, čo sa nám za toto obdobie podarilo, v čom sme  boli úspešní, ale aj v čom máme ešte rezervy. 
Bude to príležitosť na prijímanie nových cieľov a predsavzatí, hľadanie nových ciest na ich dosiahnutie. 
Už teraz však môžeme povedať, že ZBHS sa vyprofilovalo ako združenie odborne zdatných a fundovaných 
správcov bytových domov a nebytových priestorov, pričom niektorí z nich sú súčasne aj výrobcami tepla, 
prípadne poskytujú iné služby pre vlastníkov nehnuteľností. Doterajšia činnosť združenia bola prednostne 
zameraná odbornosť, školiace a vzdelávacie aktivity vo vzťahu k členským organizáciam, a na zlepšovanie 
podmienok ich činnosti vrátane zlepšovania podmienok správy bytových domov pre samotných vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov. Túto úlohu plnilo a naďalej plní ZBHS formou aktívneho vstupovania do legislatívneho 
procesu, predkladaním odborne fundovaných pripomienok a návrhov na zmenu významného množstva  
legislatívnych predpisov, ktoré súvisia so správou nehnuteľností a s výrobou a dodávkou tepla.  
Je ale potrebné konštatovať, že doteraz sme nevenovali dostatočnú pozornosť ďalšej z podmienok úspešného 
napredovania – sile informácie. Naše skúsenosti, odborné vedomosti, rozsah kvalitných služieb poskytovaných 
našim zákazníkom, sme doteraz nie vždy dokázali dostatočne prezentovať aj navonok. V tejto oblasti máme ešte 
veľké rezervy, a veľa práce pred sebou. Skúsme sa pozrieť bližšie na súčasný stav v informovanosti jednotlivých 
cieľových skupín. 
 
1. ZBHS – členské organizácie 
Členské organizácie získavajú informácie o činnosti ZBHS na regionálnych zasadnutiach a pravidelných valných 
zhromaždeniach, priebežne formou elektronickej aj telefonickej  komunikácie, pri osobných stretnutiach, 
prostredníctvom členov správnej rady, čiastočne z webovej stránky združenia. Odborné informácie získavajú 
členovia v rámci školiacich a vzdelávacích aktivít, organizovaných združením.   Aj to, čo je dobré, môže byť ešte 
lepšie, preto správna rada uvíta každý návrh členských organizácií, ktorý pomôže zrýchliť, sprehľadniť a zlepšiť 
vzájomný tok informácií.  
 
2. ZBHS – členské organizácie – vlastníci bytov a nebytových priestorov 
Vlastníkom  bytov a NP poskytujú základné informácie týkajúce sa bytového domu priamo správcovia domu, a to 
na schôdzi vlastníkov, v písomnej forme ako súčasť ročného vyúčtovania nákladov, pri osobných rokovaniach, 
v niektorých prípadoch formou pravidelných informačných brožúr. Pri samotnom výkone správy bytového domu 
nie je dostatočný priestor na to, aby správca mohol podrobne vysvetliť vlastníkom legislatívu súvisiacu so 
správou domu vrátane jej novelizácií, aby mohol informovať o nových technológiach, materiáloch, výhodách 
a nevýhodách jednotlivých postupov. Aj tu však platí, že informovaný zákazník sa vie ľahšie a operatívnejšie 
rozhodovať, vie si prekontrolovať správnosť ročného vyúčtovania, vie správne posúdiť nutnosť vykonania 
niektorých opatrení v bytovom dome. V posledných rokoch sa nám v praxi veľmi osvedčili odborné semináre, 
organizované pre zástupcov vlastníkov bytov našimi členskými organizáciami v spolupráci so ZBHS. Veľmi dobrý 
ohlas mali napríklad odborné semináre v Lučenci a v Trenčíne. Týmto smerom by sme sa mali uberať aj 
v budúcnosti a rozšíriť odborné semináre aj do ďalších miest, v ktorých pôsobia správcovia z našich radov.  
 
3. ZBHS - široká verejnosť 
V oblasti informovania širokej verejnosti má ZBHS najväčšie rezervy. Napriek našej dlhoročnej činnosti, sa nám 
doteraz nepodarilo dostatočne nahlas a zrozumiteľne informovať širokú verejnosť o tom kto sme a čo robíme 
v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Nie vždy sme mali možnosť verejne prezentovať naše 
názory a stanoviská k pripravovaným legislatívnym zmenám. Vo viacerých prípadoch sme mohli iba konštatovať, 
že k problematike správy bytových domov sa mediálne vyjadrujú osoby, ktoré nemajú so správou žiadne, alebo 
len minimálne skúsenosti, niektoré vyjadrenia sú tendenčné, bez reálneho poznania skutočnosti a súvislostí. 
Správna rada ZBHS sa na svojich posledných zasadnutiach  touto problematikou opakovane zaoberala. 
Výsledkom je rozhodnutie o tom, že nastal čas na aktívnejšiu prezentáciu názorov a stanovísk ZBHS vo vzťahu 
k širokej verejnosti. Prvé reálne kroky v tejto oblasti už boli urobené. Podrobnejšie informácie o pripravovaných 
zmenách poskytne správna rada členským organizáciam na jesennom valnom zhromaždení.  
Čo dodať na záver? Informácia podaná v správnom čase a na správnom mieste má obrovskú silu. Nebojme sa 
využiť túto silu na správnu vec - presadzovanie záujmov tých, pre ktorých sme tu, teda pre vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov.                                                    
                                                                                          Ing. Anna KRAJČIOVÁ, II. viceprezidentka ZBHS 



 Novela zákona vyvolala u predsedov rôznorodé reakcie 
 
Trenčín, 15.10.2014 - Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov priniesla viacero zmien v 
správcovskej oblasti. Od prvého októbra tohto roka sa okrem iného výrazne pozmenili mnohé kompetencie 
správcov, ako aj predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov (SVB), zaviedli sa novinky v oblasti zverejňovania 
neplatičov, rozšíril sa okruh povinnosti pre vlastníkov bytov, zmenili sa aj podmienky hlasovania. Sledovanie 
meniacej sa “správcovskej legislatívy” si vyžaduje dostatok času, ako aj určitú fundovanosť pri jej výklade. 
Správcovská spoločnosť Služby pre bývanie, s.r.o. ponúkla svojim klientom pomocnú ruku v podobe metodického 
usmernenia.  
 
Počas septembra sa v priestoroch spoločnosti konali informačné stretnutia s predsedami spoločenstiev vlastníkov 
bytov, pre ktoré firma vykonáva mandát. „Našim klientom chceme pomôcť orientovať sa v legislatívnej 
oblasti a upozorniť ich na všetky zmeny, ktoré sa ich dotýkajú. Je to jedna z aktivít, ktorú  naši klienti 
vnímajú veľmi pozitívne,” dôvod stretnutí ozrejmuje Bc. Soňa Hankociová, vedúca oddelenia správy bytových 
domov. 

 
„O takýto typ stretnutia majú naši klienti 
záujem. V dnešnej uponáhľanej dobe si 
uvedomujeme, že predsedovia SVB nemajú 
toľko času, aby sledovali jednak meniacu sa a 
v neposlednom rade náročnú legislatívu. 
Preto kvalita našich služieb smeruje nielen do 
odbornosti, ale aj prístupu ku klientovi. 
Je v našom záujme im prácu uľahčovať. Sú 
našimi klientami a preto im chceme dávať viac 
ako iní,” dopĺňa Ing. Miroslav Marko, konateľ 
spoločnosti.  
 
Stretnutia prebehli v niekoľkých menších etapách. 
Komorná atmosféra prispela aj k živej diskusii, 
počas ktorej sa otvorili mnohé problémy trápiace 

predsedov SVB. Diskusný priestor umožnil aj vzájomné počúvanie, resp. vzájomnú podporu pri každodenných 
problémoch. Prítomní boli s viacerými zákonnými novinkami spokojní, ale naopak z niektorých i zaskočení. 
Pozitívne ohlasy priniesla zmena v podobe zverejňovania neplatičov s dlžnou sumou minimálne 500 eur či 
navýšenie kompetencii predsedov SVB. Naopak, rozpačito sa prijímali informácie ohľadom 

uznášaniaschopnosti schôdze a absencie sankcií 
za nerešpektovanie povinnosti vlastníkov.    
„I keď novela priniesla niektoré pozitívne 
zmeny, akoby stále viac chránila skôr tých 
vlastníkov bytov, ktorí sa nezúčastňujú na 
schôdzach a nejavia záujem o správu bytového 
domu. 
Naopak skomplikovala rozhodovania na 
schôdzach tým, ktorí na schôdzu prídu, 
zaujímajú sa a chcú byť aktívni pri spoločnom 
bývaní v bytovom dome,” názor na novelu 
vyjadruje Hankociová.  
 

Neustále problémy súvisiace s bývaním pod spoločnou strechou sú do budúcnosti predzvesťou ďalších 
zmien. Čas a osobné skúsenosti ukážu, do akej miery sa našim zákonodarcom podarilo súčasne platnú 
novelu ušiť na mieru.   
 
Mgr. Andrea Krchlíková, Služby pre bývanie, s.r.o. 
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NOVÉ  ČLENSKÉ  ORGANIZÁCIE  ZBHS 
 
Na základe rozhodnutia správnej rady ZBHS  sa novými členskými 
organizáciami v roku 2014 stali: 
 

           VIAM dražobná spoločnosť s.r.o.,  
Trieda SNP č.39, 040 11 Košice,  
T: 0907 337 779, 0903,435 423, viamdrazobna@gmail.com.   
VIAM, zabezpečuje pre svojich klientov nasledovný rozsah služieb:    
 komplexné služby v oblasti organizovania dražieb v zmysle zákona  

č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, 
 organizovanie a realizovanie dražieb, 
 vypracovanie znaleckých posudkov, 
 uverejňovanie ponuky dražby, 
 informovanie o realizovaní a konaní dražby formou: 
1. registra Dobrovoľných dražieb Notárskej komory SR www.notar.sk, 
2. obchodného vestníka, 
3. inzercie vo všetkých regionálnych denníkoch s pôsobnosťou pre všetky 

regióny v rámci Slovenskej republiky. pozvaní formou e-mailovej 
komunikácie s možnými záujemcami o predmet dražby 

4. web stránky dražobníka www.viamdrazobnaspolocnost.eu a iných 
verejne prístupných tabuli a oznamov. 

 dohľad nad rozvrhom výťažku z predaja vecí na dražbe v rámci výkonu aj 
mimo výkonu rozhodnutia 

 poradenská činnosť v oblasti dobrovoľných dražieb 
 Speňažovanie majetku formou vykonania dobrovoľnej dražby  

( § 92 ods.1, písm. b, zákona NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a 
reštrukturalizácii ) 

 Prevod vlastníctva majetku obce formou dobrovoľnej dražby 
 mimosúdne vymáhanie pohľadávok 
 možnosť odkúpenia pohľadávok 
Pre svojich klientov organizujeme dražby: hnuteľného majetku, nehnuteľného 
majetku, podniku alebo jeho časti či organizačnej zložky, pohľadávok a 
ostatných majetkových práv. 
 

          Spoločnosť H-PROBYT spol. s r. o.  
Povraznícka 4, 811 05  Bratislava, www.hprobyt.sk,  
Telefón: 02 / 524 447 60, 0903 558 222, E-mail: hprobyt@hprobyt.sk 
 je správcovskou agentúrou s doplnkovými službami zabezpečujúcou 
komplexný servis bytových a polyfunkčných domov. Spoločnosť od svojho 
založenia v roku 1997 obstaráva nielen štandardné služby nevyhnutné 
k prevádzke každej budovy ako dodávku vody, elektriny, tepla, odvoz smetí, 
upratovanie, zimná služba, poistenie, záhradnícke práce, ale zabezpečuje aj 
majetkovo- právne poradenstvo. 
Klientom ponúkame vysoký štandard spracovania a sledovania nákladov 
a ich rozúčtovania. Každý klient má možnosť prístupu do databázy a jej 
kontrolu elektronickou formou. 
V rámci dosiahnutia energetických úspor zabezpečujeme rekonštrukciu 
a obnovu domov, ich zateplenie pomocou úverov zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania a bankových  inštitúcií. 
Pre našich klientov máme pripravené štandardné zmluvy ako vzory, ktoré 
upravujeme podľa ich pripomienok a prispôsobujeme ich podmienkam 
jednotlivých nehnuteľností. 
Spoločnosť H-PROBYT okrem správy domov zabezpečuje vypracovanie 
zmlúv o prevode pozemkov prislúchajúcich k nehnuteľnostiam. 
 


