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  Účelová publikácia  vydaná Správnou radou ZBHS pri príležitosti 25. výročia 
založenia 

 Združenia bytového  hospodárstva  na Slovensku 
 

Vážené dámy a páni,  
 
pri príležitosti oslavy 25 rokov činnosti Združenia bytového 
hospodárstva na Slovensku, dovoľte aspoň stručne 
predstaviť jeho históriu  a činnosť. ZBHS je záujmové 
združenie právnických osôb,  v rámci Slovenska vykonávajú 
správu bytových domov, zabezpečujú výrobu a dodávku 
tepla alebo vykonávajú obidve činnosti súčasne. Našimi 
členmi sú aj právnické osoby, ktoré vykonávajú ďalšie 
činnosti súvisiace s bývaním  a poskytujú podporné služby 
pre správcov bytových domov – prevádzku a údržbu 
výťahov, dodávku meracej a regulačnej techniky, stavebnú 
činnosť, softwarovú podporu, vymáhanie nedoplatkov 

a pod. 
 
ZBHS bolo založené v roku 1989, svoju činnosť začalo v roku 1990. V súčasnosti ho tvorí 
74 členských organizácií, ktoré spravujú spolu 140 tisíc bytov.  Patrí teda medzi  
najdlhšie pôsobiace a v oblasti bývania aj najvýznamnejšie združenia na Slovensku.  
 
Založenie združenia bolo reakciou na politicko-spoločenské zmeny na Slovensku v roku 
1989. Prechod od systému centrálneho plánovania na trhové hospodárstvo bol 
sprevádzaný množstvom zmien aj v oblasti bytovej politiky. Nové podmienky si 
vyžadovali zabezpečenie rovnakého a spoločného pôsobenia, zosúladenie postupov, 
vzájomnú výmenu skúseností a spoluprácu  novovzniknutých firiem a spoločností  na 
úseku výkonu správy a výroby tepla pre vykurovanie bytov . 
 
Zakladatelia ZBHS definovali jeho základné poslanie ako poskytovanie služieb a 
systematickej pomoci svojim členským organizáciám v oblasti správy bytových domov a 
v oblasti výroby a dodávky tepla. Za ďalšiu dôležitú úlohu zakladatelia považovali 
napomáhanie rozvoju, ale predovšetkým skvalitňovaniu podnikateľských   činností jeho 
členských organizácií. Plnenie týchto úloh  sa začalo realizovať prostredníctvom 
metodickej pomoci členským organizáciám, ich metodickým usmerňovaním v novej 
málo prehľadnej a veľmi rozsiahlej, vtedy novovznikajúcej legislatíve predovšetkým jej 
výkladom a  zabezpečovaním vzdelávania ich pracovníkov,  ako aj  získavaním 
poznatkov zo zahraničia  prostredníctvom realizovania tematických zájazdov. 
 
Veľmi významnou úlohou ZBHS sa stala  jeho účasť na pripomienkovaní, ale aj 
navrhovaní novelizácie platnej legislatívy, ktorá nezodpovedala požiadavkám doby, ale 
predovšetkým praxe. Jeho účasť  pri príprave a tvorbe nových právnych predpisov a  to 
formou predkladania návrhov ale aj pripomienok k pripravovaným novelám zákonov, 
vyhlášok a smerníc predovšetkým z pohľadu potreby praxe bola a stále je 
nezastupiteľná. Nebolo by efektívne, ale predovšetkým racionálne, aby ústredné orgány 
štátnej správy pri riešení problémov praxe ale hlavne príprave nových právnych noriem, 
predpisov, nariadení a podobne rokovali priamo s jednotlivými podnikateľskými 
subjektami a zisťovali od nich podnety a návrhy.   



 
Vychádzajúc zo svojho poslania Združenie bytového hospodárstva na Slovensku sa  
postupne stávalo združením, ktoré sa vo významnej miere podieľa na skvalitňovaní 
práce členských organizácií , na zlepšovaní a ďalšom skvalitňovaní neustále sa 
meniacej legislatívy. Postupne sa podieľalo aj na príprave zákona č.182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý sa stal medzníkom v oblastí výkonu 
správy. Tento zákon súčasne umožňoval prevod nájomných bytov do osobného 
vlastníctva čo znamenalo, že bytové podniky museli zmeniť nielen právnu formu, ale aj 
zmeniť svoj prístup pri výkone správy, predovšetkým do osobného vlastníctva 
prevedených bytov, pričom svoju nezastupiteľnú úlohu tu zohrávalo aj ZBHS.  
 
Roky 1993 a 1994, boli z pohľadu činnosti ZBHS veľmi prelomové, lebo 8. júla 1993 bol 
NR SR schválený zákon č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, 
ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 1993, a ktorý spustil prevod dovtedy nájomných 
bytov do osobného vlastníctva. Tento prevod predstavoval pre pôvodné štátne bytové 
podniky novú úlohu,  a to zabezpečenie všetkých potrebných dokladov k bytovým 
domom na realizáciu prevodu vlastníctva bytov a v niektorých prípadoch aj celých 
bytových domov. Vo väčšine miest a obcí na základe poverenia samosprávy tento 
prevod bytové podniky aj zabezpečovali a realizovali.    
 
Zákon o vlastníctve bytov  tak stanovil nielen pre členské organizácie, v ktorých 
dochádzalo k zmene právnej formy a v niektorých prípadoch aj k oddeleniu výkonu 
správy od výroby a dodávky tepla,  ale aj pre ZBHS nové úlohy, ktoré vyžadovali zmenu 
foriem, ale aj prístupov pri poskytovaní pomoci členským organizáciám. Za veľmi 
závažný nedostatok, ktorý nebol riešený dodnes považujeme skutočnosť, že oblasť 
výkonu správy bytov a nebytových priestorov nie je organizačne začlenená pod jeden 
ústredný orgán štátnej správy.       
 
Napriek tomu možno v súčasnosti konštatovať, že v poslednom období sa tento stav 
zmenil a ministerstvá už spravidla veľmi úzko spolupracujú s praxou pri príprave noviel 
zákonov, vyhlášok a smerníc. Je na škodu, že aj dobre pripravená právna norma sa 
často zmení pozmeňovacími návrhmi poslancov v parlamente a následne spôsobuje 
problémy v praxi. K dobrému výkonu správy bytových domov a ku skvalitňovaniu 
podmienok bývania neprispievajú ani časté novelizácie právnych predpisov, ich 
vzájomná nepreviazanosť a chýbajúce vykonávacie predpisy.   
 
 
ZBHS sa za 25 rokov svojej činnosti vyprofilovalo ako vysokoodborné združenie 
právnických osôb s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti výkonu správy, výroby tepla 
a poskytovania služieb spojených s bývaním. Odborné zázemie našich členských 
organizácií, ich materiálno-technické vybavenie,  aplikácia najnovších materiálov a  
technológií pri obnove a údržbe bytového fondu, ale predovšetkým zodpovedný prístup 
k vlastníkom bytov a nebytových priestorov, je zárukou kvalitného výkonu správy.  
Úlohou ZBHS do budúcna bude naďalej podporovať svojich členov, vytvárať podmienky 
pre ich neustále vzdelávanie a rozvoj, presadzovať potrebné legislatívne zmeny. Našim 
spoločným cieľom je, aby profesionálna správa bytových domov nebola zaznávanou 
a často neoprávnene kritizovanou činnosťou, ale naopak, aby získala na vážnosti  
a dosiahla v celej spoločnosti uznanie, ktoré jej právom patrí. Aby sme dosiahli tento 
cieľ, máme pred sebou ešte veľký kus práce.   
                                       
                                                                                                                    
Ing. Štefan TÓTH,   prezident ZBHS 
 



 
 
 
 
 
 
Stručné informácie z histórie ZBHS 
 
Za socializmu všetky bytové podniky mali právnu formu štátnych podnikov a metodicky 
boli riadené príslušnými okresnými alebo mestskými národnými výbormi, ktoré ako 
ústredný organ riadilo MV SR. 
 
Pre spracovávanie koncepčných zámerov na úseku bytového hospodárstva existoval 
Výskumný ústav MH SR Bratislava a na úrovni krajov Krajské organizácie pre rozvoj 
techniky v Košiciach, Banskej Bystrici a v Bratislave. 
 
Po zrušení Národných výborov na úrovni krajov, okresov a miest pre zjednotenie 
a koordináciu postupov pre podniky bytového hospodárstva v roku 1989 sa prejavuje  
potreba združenia podnikov bytového hospodárstvu na Slovensku. Následne prípravný 
výbor v zložení: Ing. Juraj KRIŽAN a Ing. Mária RIEDLOVÁ z Výskumného, vývojového a 
inžinierskeho podniku služieb Bratislava, Ing. Jarolím CITORÍK z Bytového podniku 
Levice, Dpt. Ján ČIERNY z Bytového podniku Malacky, Ing. Ján JAREMA z Bytového 
podniku Martin, Ing. Vojtech MARHEFKA z Bytového podniku Poprad, Vasiľ HNIDIAK z 
Bytového podniku Košice a Ing. Zenóbia REVAJOVÁ z Bytového podniku Banská Bystrica, 
sa zhodli na potrebe vytvorenia záujmovej organizácie.  Tak vzniklo Združenie bytového 
hospodárstva na Slovensku, ktoré bolo v  roku 1989 na MV SR rozhodnutím č. NVVS/2-
579/1990 vydanom podľa §2 ods. 2 zákona č.68/1951 Zb. o dobrovoľných 
organizáciách a zhromaždeniach zaregistrované ako Združenie bytového hospodárstva 
na Slovensku so sídlom Nobelova č.18, Bratislava. Na základe zmeny zákona následne 
bolo Združenie bytového hospodárstva preregistrované podľa §20 Občianskeho 
zákonníka pod číslom 19/93 OVVS na Okresnom úrade Bratislava I. a pod číslom OVVS 
102/1996 Ta na Krajskom úrade v Bratislave. 
 
Zakladajúcimi organizáciami boli vtedajšie štátne podniky bytového hospodárstva 
bývalých národných výborov. So vznikom samosprávy miest a obcí prešla zriaďovateľská 
funkcia na obce a mestá a bytové podniky boli transformované na mestské podniky. 
S privatizáciou v hospodárstve začali aj mestá a obce na základe zákona č.182/1993 
Z.z. postupne realizovať prevod bytov a nebytových priestorov do osobného vlastníctva. 
Súčasná štruktúra členov ZBHS pozostáva z príspevkových organizácií zriadených 
mestami a obcami, obchodných spoločností (zväčša spol. s ručením obmedzeným) 
zriadených obcami a mestami, obchodných spoločnosti zriadených fyzickými a 
právnickými osobami s účasťou miest a obcí a súkromných obchodných spoločnosti bez 
účasti miest a obcí.  Aj po vykonanom prevode bytov do osobného vlastníctva 
vykonávajú členovia ZBJS správu bytového fondu miest a obcí, ale aj bytov v osobnom 
vlastníctve a  vo vlastníctve iných podnikateľských subjektov. 
 
V rokoch 1990 – 1993 bol prvým prezidentom Združenia bytového hospodárstva na 
Slovensku  Ing. Jarolím CITORÍK z Bytového podniku Levice. Funkciu I. podpredsedu 
vykonával Ing. František Janík z Bratislavy, II. podpredsedom bol Ing. Ján Jarema 
z Martina. 
 



V rokoch 1993 - 1995 vykonával funkciu prezidenta Ing. František JANÍK z Bytového 
podniku Bratislava II . Funkciu I. viceprezidenta vykonával Dpt. Ján Čierny z Malaciek, II. 
viceprezidentom bol JUDr. Ján Badinský z Banskej Bystrice 
 
V rokoch 1995 - 1996 vykonával funkciu prezidenta Ing. Juraj MINÁR z Bytového 
podniku mesta Prešov. Funkciu I. viceprezidenta vykonával Dpt. Ján Čierny z Malaciek, 
II. viceprezidentom bol JUDr. Ján Badinský z Banskej Bystrice 
 
V rokoch 1996 - 1999 vykonával funkciu prezidenta JUDr. Ján BADINSKÝ z Bytového 
podniku Banská Bystrica. Funkciu I. viceprezidenta vykonával Ing. Štefan Tóth z Nových 
Zámkov, II. viceprezidentom bol Ing. Marián Lopata z Humenného. 
 
V rokoch 1999 – 2000 na základe poverenia Správnou radou funkciu prezidenta 
vykonával Ing. Štefan TÓTH z Bytového podniku Nové Zámky. Funkciu I. viceprezidenta 
vykonával Ing. Ján Jarema z Martina, II. viceprezidentom bol Ing. Marián Lopata 
z Humenného.  
 
V rokoch 2000 – 2004 po zvolení zhromaždením ZBHS vykonáva funkciu prezidenta 
ZBHS Ing. Štefan TÓTH z Nových Zámkov. Funkciu I. viceprezidenta vykonáva Ing. Ján 
Jarema z Martina, II. viceprezidentom bol Ing. Arch. Viliam Valovič z Prešova.  
 
V rokoch 2004 – 2008 po zvolení zhromaždením ZBHS vykonával funkciu prezidenta 
ZBHS Ing. Štefan TÓTH z Nových Zámkov. Funkciu I. viceprezidenta vykonával Ing. Ján 
Jarema z Martina, II. viceprezidentom bol Ing. arch. Viliam Valovič z Prešova. 
 
V rokoch 2008 – 2012 po zvolení valným zhromaždením ZBHS vykonáva funkciu 
prezidenta ZBHS Ing. Štefan TÓTH z Nových Zámkov. Funkciu I. viceprezidenta vykonáva 
Ing. Ján Jarema z Martina, II. viceprezidentom je Ing. Ľubomír Krajčovič z Trnavy. 
 
Od roku 2012 vykonáva funkciu prezidenta ZBHS Ing. Štefan TÓTH z Nových Zámkov. 
funkciu I. viceprezidenta vykonáva Ing. Ľubomír Krajčovič, II. viceprezidentom je Ing. 
Anna Krajčiová z Banskej Bystrice. 
 
Z uvedeného prehľadu funkčných období jednotlivých prezidentov vidieť, že za obdobie 
25 rokov sa v čele ZBHS vystriedali len piati prezidenti, čo pozitívne ovplyvnilo jeho 
činnosť .  
 
 
Rovnako dochádzalo ku 
zmene osôb v kontrolnej 
a revíznej komisií. Funkciu 
výkonného sekretára od 
založenia ZBHS až do roku 
2001 vykonával Ing. Pavol 
IFČIČ a od roku 2002 po 
schválení na VZ ZBHS túto 
funkciu vykonáva RNDr. Ján 
JANKURA, ktorý na túto 
funkciu abdikoval 
k 30.4.2015.  
 



 
 
 
 
 
 
Ciele a poslanie združenia 
Po roku 1989 došlo k systémovej zmene riadenia v oblasti bytového hospodárstva a 
direktívne riadenie nahradil systém upravený všeobecným občianskym a obchodným 
právom. Bytové podniky stratili svojho rezortného gestora (Ministerstvo vnútra SR) a 
vzniklo u nich poznanie, že voči ústredným orgánom štátnej správy a Národnej rade 
Slovenskej republiky je potrebné uplatňovať svoje odborné poznatky pri príprave a 
realizácii právnych a ekonomických vzťahov v oblasti bývania. 

V súlade so stanovami združenie obhajuje záujmy členov pri rešpektovaní ich samotného 
právneho postavenia. Okrem toho združenie pre svojich členov poskytuje dôležité 
informácie, pomoc a rady z oblasti bytového a energetického hospodárstva. Pomáha 
rozvíjaniu podnikateľských činností členských organizácií, zabezpečuje výklad právnych 
predpisov, zúčastňuje sa na tvorbe nových právnych predpisov a priamo alebo 
v spolupráci s ďalšími združeniami pôsobiacimi v tejto oblasti podáva návrhy a 
stanoviská vecne príslušným štátnym orgánom k pripravovanej alebo novelizovanej 
legislatíve, organizuje školiace aktivity a tematické zájazdy do zahraničia. ZBHS na týchto 
tematických zájazdoch získava poznatky zo správy nájomného bytového fondu 
v zahraničí a spolupracuje s partnermi vo Francúzsku a Holandsku. 

 

Významné projekty 
 
V roku 2002 a 2003 ale aj následných sa 
množia požiadavky vlastníkov bytov vo 
viacerých mestách na odpájanie od CZT a 
zabezpečovanie individuálneho vykurovania 
bytov v bytových domoch, ktoré na takýto 
spôsob vykurovania neboli projektované.  

Z vyjadrení od TSUS Bratislava jednoznačne 
vyplýva, že zriaďovanie individuálneho 
vykurovania v bytoch v bytových domoch, 
ktoré na to neboli projektované je nielen 
v rozpore s príslušnými STN normami, ale 
predstavuje poškodzovanie ostatných 
vlastníkov, ktorí sa od CZT neodpojili. 

Vzhľadom na to, že odpájanie bytov od CZT pokračovalo hlavne vo Vysokých Tatrách ale 
aj iných mestách ZBHS z pohľadu ochrany životného prostredia objednala na Katedre 
Environmentalistiky Stavebnej fakulty TU, Košice vypracovanie POROVNÁVACEJ ŠTÚDIE 
na posúdenie dopadu centrálneho vykurovania bytov a  lokálneho vykurovania bytov 
plynovými kotlami na kvalitu ovzdušia v Sabinove. Predmetom štúdie bolo posúdiť 
dopad vykurovacích systémov na kvalitu životného prostredia obyvateľov mesta 



Sabinov. Štúdia sa zaoberá porovnaním zaťaženosti ovzdušia v danej lokalite zo zdroja 
centrálneho vykurovacieho systému a zo zdrojov hromadného lokálneho vykurovania 
bytov  plynovými   bytovými   kotlami.    Zhodnotenie    úrovne    zaťaženosti    ovzdušia 
znečisťujúcimi látkami v danej lokalite  bolo  vykonané z pohľadu dvoch vykurovacích 
systémov s týmto záverom:  

Celkový vývoj množstva emisií vďaka plynofikácii, centrálnym vykurovacím systémom  
je jednoznačne priaznivý. V prípade oxidov dusíka pri zníženom tepelnom výkone (v 
prípade centrálneho systému 1/3 výkonu, resp. 8 kW u bytového kotla) v referenčnom 
bode č.3 (obytný dom) krátkodobá koncentrácia v prípade lokálneho vykurovania je až 
7-krát väčšia ako v prípade centrálneho vykurovacieho systému. Pri maximálnom 
tepelnom výkone je to viac ako 20-násobok. Obdobná je situácia aj v prípade oxidu 
uhoľnatého aj keď z pohľadu emisných limitov je to menej významná znečisťujúca 
látka. Aj keď využitie maximálneho tepelného výkonu u bytových kotlov je málo 
pravdepodobné, uvedené zistenia sú alarmujúce. Je nutné naďalej pokračovať 
v realizácii  rôznych foriem centrálnych vykurovacích systémov. Obdobne je nevyhnutná 
účinná regulácia použitia bytových plynových kotlov v hromadných bytových domoch pri 
zhoršených podmienkach pre rozptyl znečisťujúcich látok v dôsledku zástavby. 
Prenosom znečisťujúcich látok z vonkajšieho do vnútorného prostredia budov vetraním 
ako aj infiltráciou vzduchu  sa značne zhoršuje kvalita vnútorného prostredia obytných 
priestorov v prípade hromadnej realizácie bytových kotlov v obytných budovách. Túto 
štúdiu ZBHS odovzdalo na rokovaní aj MŽP SR.  

V termíne október 2005 – jún 2006 sa ZBHS podieľalo na realizácii bilaterálneho 
Nemecko-Slovenského projektu pod názvom „Analýza efektívnosti spravovania bytového 
fondu v SR“, ktorého výstupom je návrh zmeny legislatívy týkajúcej sa správy bytov 
v osobnom vlastníctve v SR. Cieľom projektu bola analýza efektívnosti správy bytov v 
SR, vypracovanie návrhov na zefektívnenie právneho rámca a tiež vypracovanie 
koncepcií vzdelávania správcov bytov. Projekt bol financovaný BMVBW (Spolkové 
ministerstvo pre dopravu, výstavbu a bývanie), Nemecko BMWA (Federálne ministerstvo 
pre hospodárstvo a prácu), Rakúsko, PSS, a.s. (Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., 
Slovensko), Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Slovensko. Koordinátorom projektu boli 
AINova (Academia Istropolitana Nova), Slovensko InWIS (Inštitút pre správu bytového 
fondu a nehnuteľností, s.r.o.), Nemecko EBZ (Európske tréningové centrum pre správu 
bytového fondu a nehnuteľností), Nemecko, IWO (Iniciatíva pre bytové hospodárstvo 
Východnej Európy), Nemecko. Zloženie pracovnej skupiny: MVRR SR (Ministerstvo 
výstavby a regionálneho rozvoja SR), SvF STU (Stavebná fakulta Slovenskej technickej 
univerzity) Bratislava, ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku), SZBD 
(Slovenský zväz bytových družstiev), ZSVB (Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na 
Slovensku), Inštitút bývania, s.r.o., Slovensko, AINOVA, Slovensko a relevantné nemecké 
organizácie.  

Projekt bol iniciovaný nemeckým Spolkovým ministerstvom pre dopravu, výstavbu a 
bývanie (BMVBW) a prerokovaný na konferencii „Nemecko-slovenská spolupráca v 
bytovej politike“, ktorá sa konala 20.5.2005 v Bratislave za účasti BMVBW, BMWA, 
MVRR SR, IWO, AINova, SvF STU, ZBHS, SD Marvel a.s., PSS a.s., Wüstenrot a.s. a tiež 
nemeckého Spolku správcov bytov a nehnuteľností.  
 
Výsledkom boli návrhy členov právnej expertnej skupiny na zmeny legislatívy týkajúcej 
sa správy bytov v osobnom vlastníctve v SR. Prieskum ukázal nedostatky a problémy 
výkonu správy na Slovensku vrátane nedostatočného vzdelávania jeho pracovníkov. 



Komisia v závere navrhla v jednotlivých oblastiach celkove viac ako 64 pripomienok 
a návrhov na úpravu a zmenu legislatívy, a to zákona 182/1993 Z.z., ale aj ďalších 
právnych noriem.  
 
Ďalším výsledkom projektu bol návrh modelu celoživotného sústavného vzdelávania 
pracovníkov správcovských spoločnosti. Na to by malo nadväzovať aj vzdelávanie 
samotných vlastníkov bytov a nebytových priestorov, aby si oni uvedomili svoje nové 
postavenie a začali sa predovšetkým k spoločným častiam a  priestorom správať ako 
vlastníci.       
 
 
 
V  roku 2007 za nemenej významnú aktivitu považujeme spoluprácu so Stavebnou 
fakultou Slovenskej 
technickej univerzity 
v Bratislave, s ktorou ZBHS 
za nezištnej pomoci Prvej 
stavebnej  sporiteľne 
v Bratislave realizovalo 
projekt pod názvom 
„Energetické audity 
a certifikáty bytových 
domov“, ktorého hlavným 
poslaním bolo 
v nadväznosti na Európsku 
smernicu 2002/91/ES 
o Energetickej náročnosti 
budov v zmysle legislatívy 
SR vypracovať model 
realizácie Energetických 
auditov a certifikácie bytových domov.   
 
Cieľom realizácie projektu bolo:  
 
a) pripraviť študijný materiál pre správcov o úlohách a povinnostiach správcov pri 

svojej činnosti, 
b) pripraviť informačnú publikáciu z problematiky úspor tepelnej energie 

v bytovo-komunálnej oblasti, 
c) vypracovať pilotnú prezentáciu problematiky správy a úspor spotreby tepla,  
d) predniesť pilotné prezentácie na významných odborných podujatiach, 

seminároch, výstavách a pod., 
e) zorganizovať školenia pre zástupcov správcovských organizácií a firiem v troch 

regiónoch: Košice, Banská Bystrica a Nitra. 
 
V rámci riešenia tohoto projektu bol vypracovaný modul pravidelného vzdelávania 
pracovníkov firiem a  spoločností zabezpečujúcich správu bytových domov  a ďalšie 
zvyšovanie informovanosti a  vedomostnej úrovne vlastníkov bytov v  bytových domoch. 
Na prezentáciu výsledkov projektu v praxi v spolupráci so Stavebnou fakultou STÚ 
Bratislava ZBHS zorganizovalo pre členské organizácie a  vlastníkov v  roku 2007 
školenia v Košiciach, Banskej Bystrici  a  v Nitre. 
 



  
 
Školiaca činnosť, vzdelávanie, odborné semináre 
 
Jednou zo základných úloh ZBHS je neustále zvyšovanie odbornosti členských 
organizácií. Za týmto účelom ZBHS organizuje pre svojich členov odborné školenia, 
prednášky a semináre k aktuálnej problematike z oblasti výkonu správy a výroby tepla.  
 
V priebehu predchádzajúcich 25 rokov bol správnou radou ZBHS zorganizovaný celý rad 
celoslovenských školení a seminárov k výkladu noviel zákona 182/93 Z.z., 
k problematike zákona na ochranu osobných údajov, a k ďalším významným 
legislatívnym úpravám.  
Správna rada ZBHS zorganizoval  dňa 10.9.2013 pre pracovníkov členských organizácií 
ZBHS formou panelovej diskusie školenie k vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví č. 222/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike 
na obdobie od roku 2012 do roku 2016. Školenie sa konalo vo veľkej kongresovej 
miestnosti hotela POĽANA vo Zvolene.  
 
Správna rada ZBHS zorganizovala dňa 25.9.2013 pre pracovníkov členských organizácií 
ZBHS školenie k zákonu č.122/2013 Z.z. a vyhláškam č.164/2013 Z.z. a č.165/2013 
Z.z. Úradu na ochranu osobných údajov SR.  Rozsah školenia bol základom pre 
absolvovanie skúšky fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle 
vyhlášky č.165/2013 Z.z., Úradu na ochranu osobných údajov SR.  
 
Školiace aktivity pre členov ZBHS sú už tradične aj súčasťou valných zhromaždení ZBHS, 
ktoré sa konajú dva krát ročne. Prednášky a prezentácie, ktoré  na týchto pravidelných 
školeniach vykonávajú odborníci z ústredných orgánov štátnej správy, odborných 
inštitúcií a organizácií sa stretávajú s kladným ohlasom členov najmä z toho dôvodu, že 
majú možnosť diskutovať s prednášajúcimi o danej problematike a získať informácie, 
týkajúce sa postupu pri riešení konkrétnych problémov praxe. Nespornou výhodou je 
možnosť vzájomnej konzultácie a výmeny skúseností. Takéto odborné školenia pre 
členov ZBHS boli súčasťou valných zhromaždení: 
11. a 12. decembra 2001 v Bratislave  
12. a 13. júna 2002  v Detve 
10. a 11. decembra 2002  v Bratislave 
29. a 30. apríla 2003 v  Tatranských Zruboch 
25. a 26. novembra 2003   v Bratislave 
26. a 27. mája 2004 v  Tatranských Zruboch 
1. a 2. decembra 2004 v Trenčianskych Tepliciach 
17. a 18. mája 2005 v Trenčianskych Tepliciach  
30. 11.  a  1.12.2005 v Trenčianskych Tepliciach 
3. a  4.mája 2006  v Liptovskom Jáne 
23. a  24. novembra 2006  v Trenčianskych Tepliciach 
2. a  3. mája  2007 na Štrbskom  plese 
27. a  28.novembra 2007  v Trenčianskych    Tepliciach 
6. a 7. mája 2008 v Tatranskej Lomnici 
2. a 3. decembra 2008  v Piešťanoch  
29. a 30. apríla 2009 v Tatranskej Lomnici 
24. a 25. novembra 2009 v Tatranskej Lomnici 
6. a 7. mája 2010 v Tatranskej Lomnici 
18. a 19. novembra 2010 vo Vyhniach 



28. a 29. apríla 2011 v Tatranskej Lomnici  
1. a 2. decembra 2011 vo Vyhniach 
11. a 12. mája 2012 v Tatranskej Lomnici 
29. a  30. novembra 2012 v Trenčianskych Tepliciach 
25. a  26. apríla 2013 v Liptovskom Jáne 
28. a  29. novembra 2013  v Trenčianskych Tepliciach 
10. a 11. apríla 2014 v Tatranskej Lomnici 
27. a 28. novembra 2014 v Piešťanoch. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Školiacu činnosť ZBHS v roku 2012 začalo realizovať v rámci regiónov.  
Prvým seminárom tohto druhu bol seminár 17.10.2012 v Lučenci s týmto programom: 
- Príhovor primátorky - PhDr. Alexandra PIVKOVÁ   
- Príhovor prezidenta ZBHS - Ing. Štefan TÓTH  
- Príprava nového zákona pre správu bytových domov a nehnuteľnosti a možnosti 

pomoci štátu pri ich obnove a rekonštrukcií 
     Ing. Elena SZOLGAYOVÁ – riaditeľ odboru MDVRR  
- Súčasný stav panelových bytových domov a nutnosť ich rekonštrukcie, obnovy 

a zateplenia. 
     Prof. Ing. Zuzana STERNOVÁ, PhD, riaditeľka–TSUS n. o.,  
- Obnova bytových domov, prestavba bytov vlastníkov, spoločných 

priestorov, nebytových priestorov a plnenie  požiadaviek stavebných úradov. - Ing. 
Dagmar DIKOVÁ - vedúca odboru, Krajský stavebný úrad Banská Bystrica 

- Problémy správy bytového domu správcom alebo spoločenstvom vlastníkov bytov. - 
Ing. Anna KRAJČIOVÁ – viceprezident ZBHS 

- Hlavné dôvody nespokojnosti vlastníkov bytov s ročným rozúčtovaním nákladov za 
teplo, TÚV, SV, elektrickú energiu a ostatných služieb súvisiace s bývaním. 
Uplatňovanie §7 vyhlášky č.358/2009 Z.z. ÚRSO v praxi. - Ing. Eva VASILOVÁ – 
SPOOL, a. s., Lučenec. 

 



 
Seminár, ktorého sa zúčastnili nielen členovia ZBHS, ale predovšetkým zástupcovia 
vlastníkov bytov a široká verejnosť, sa stretol s kladným ohlasom.  Aj z tohoto dôvodu 
naša členská organizácia SPOOL, a.s. Lučenec zorganizovala pre svojich zákazníkov  v 
roku 2014 ďalší odborný seminár pod záštitou primátorky mesta  Lučenec a ZBHS, pod 
názvom Zmena právnych predpisov a jej vplyv na správu bytových domov.   
 
 
Správna rada ZBHS dňa 24.10.2013 zorganizovala  v hoteli ELIZABETH Trenčín seminár 
o bývaní, výkone správy a potrebe obnovy a rekonštrukcie bytových domov spojený 
s workshopom. Seminár, ktorý mal obdobný program ako v Lučenci, bol určený 
predovšetkým pracovníkom 
správcovských spoločnosti, ale 
aj predsedom spoločenstiev 
vlastníkov bytov a NP, členom 
rád spoločenstiev, zástupcom 
vlastníkov, vlastníkom bytov 
a nebytových priestorov a 
širokej laickej a odbornej 
verejnosti.  Aj tento seminár 
bol zrejme základom novej 
tradície – vytvorenia 
pravidelného dialógu 
správcovskej organizácie so 
svojimi klientmi. Podobne ako 
v Lučenci, aj správcovská 
spoločnosť Služby pre bývanie, 
s.r.o. Trenčín, zorganizovala 
odborný seminár pod záštitou ZBHS aj v roku 2014, nosnou témou ktorého bola 
príprava nového zákona o podmienkach správy bytových domov. Odborné prednášky si 
vypočulo viac než 200 účastníkov seminára, ktorý podporilo 9 partnerských firiem a 12 
sponzorských spoločností.  
 
Prax teda ukázala, že vlastníci bytov majú o odborné semináre záujem, a organizovanie 
takýchto aktivít je prospešné nielen pre samotných vlastníkov, ale prispieva aj 
k zlepšovaniu vzájomnej komunikácie a dialógu medzi vlastníkmi a správcom, 
k propagácii odbornosti správcu a v neposlednom rade aj k prezentácii ZBHS.    
  
 
Správna rada v súvislosti s účasťou ZBHS na realizácii bilaterálneho nemecko-
slovenského projektu pod názvom Analýza efektívnosti spravovania bytového fondu 
v SR, ktorého výstupom bol návrh zmeny legislatívy týkajúcej sa správy bytov v osobnom 
vlastníctve v SR a vzdelávania pracovníkov správcov v čase október 2005 – jún 2006   
pripravila v spolupráci s AINOVA akreditovaný vzdelávací kurz pod názvom  Správa 
bytového fondu na Slovensku. Kurz prispieva k profesionalizácii správy bytového fondu 
na Slovensku. Obsah vzdelávacieho programu nadväzuje na výstupy prieskumu 
v projekte „Analýza efektívnosti spravovania bytov v SR a vývoj koncepcií ďalšieho 
vzdelávania zameraného na prax“ a tiež na aktuálnu ponuku vzdelávania v tejto oblasti. 
Pilotný vzdelávací program poskytuje vedomosti potrebné k profesionálnemu výkonu 
správy bytových domov, vrátane ich obnovy a modernizácie. Zvláštna pozornosť je 
venovaná sociálnym aspektom správy a tiež manažmentu. Program je rozdelený do 6   



tematických blokov. Po úspešnom 
absolvovaní programu získa účastník 
certifikát o odbornej spôsobilosti na 
vykonávanie činnosti správcu bytov 
a nebytových priestorov. Realizátor 
a manažér projektu je AINOVA 
(mimovládna organizácia Academia 
Istropolitana Nova), ktorá je v súčasnosti 
členskou organizáciou ZBHS. Realizáciu 
projektu finančne podporuje PSS, a. s. 
(Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Slovensko). 
Projekt pripravila poradná skupina zložená 
z týchto účastníkov: MDVRR SR, MF SR, 
ZBHS, SZBD, ZSVB, IB (Inštitút bývania), ZMOS, SvF STU (Stavebná fakulta Slovenskej 
technickej univerzity), Združenie pre podporu obnovy bytových domov, PSS, a. s.(Prvá 
stavebná sporiteľňa, a. s., Slovensko), Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., Slovensko, 
AG Expert – správcovská spoločnosť. V rámci takto pripraveného akreditovaného kurzu, 
schváleného MŠ SR sa v 4 turnusoch v rokoch 2013 a 2014 vzdelalo celkom 48 
pracovníkov členských organizácií ZBHS a rovnaký počet pracovníkov SZBD.    
 
     
 
 
Účasť na školeniach a významných odborných podujatiach 
 

Dňa 23. mája 2006, v nadväznosti na dlhoročnú francúzsko-
slovenskú bilaterálnu spoluprácu v oblasti bývania 
zorganizovalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 
SR spoločný francúzsko-slovenský seminár o bývaní. 
Seminár sa uskutočnil v priestoroch Ústavu vzdelávania a 
služieb, s.r.o., kongresového a vzdelávacieho centra na 
Bárdošovej ul.33  v Bratislave a bol určený pre predstaviteľov 
samospráv, záujmových združení, odborných organizácií, 
školstva a bankového sektora, ktorého sa za ZBHS zúčastnili 
s prezentovaním práce Ing. Štefan TÓTH, prezident ZBHS, 
Ing. Ján JAREMA, I. viceprezident ZBHS, Ing. Arch. Viliam 
VALOVIČ, II. viceprezident ZBHS, RNDr. Ján JANKURA, 
výkonný sekretár ZBHS, Ing. Dušan Slezák, riaditeľ MsBH, 

Košice Šaca,  Ing. Marian Bešenej, BH Kežmarok s týmto programom:  
 
1) Sociálne bývanie v Európe : zhodnotenie aktuálneho stavu a diskusia 
     Prednášateľ: Laurent GHEKIERE, delegát Sociálnej únie pri EÚ (CECODHAS) 
2) Bývanie na Slovensku: bytová politika, financovanie rozvoja bývania  
     Prednášateľ: p. Szolgayová, riaditeľka odboru bytovej politiky, MVRR SR 
3)  Správa bytového fondu na Slovensku  
     Prednášateľ: Ing. Ján JAREMA, I. viceprezident ZBHS  
4) Bývanie vo Francúzsku: bytová politika, úloha jednotlivých aktérov, správa bytového 

fondu, financovanie rozvoja bývania  
Prednášateľ: p. Jean-Pierre BAlLET, námestník zástupcu riaditeľa financovania a 
rozpočtu na odbore bývania na Centrálnom direktoriáte urbanizmu, bývania, 
výstavby (DGUHC) Ministerstva  práce, sociálnej kohézie a bývania 



5) Miestna samospráva a jej bytová politika vo Francúzsku: Saint Etienne a jeho 
pôsobenie v oblasti urbárnej obnovy  

      Prednášateľ: Saint Etienne - zástupca mesta a zástupca lokálneho operátora 
6)   Miestna bytová politika na Slovensku: Samospráva, jej postavenie a úlohy  
      Prednášateľ: Ing. Milan Muška podpredseda ZMOS  
7)  Regionálna politika EU v oblasti bývania: nové východiská pre roky 2007-2013   
      Prednášateľ: p. Laurent GHEKIERE 
 
 
V dňoch 29. a 30. mája 2006 sa na základe 
pozvánky Slovenskej energetickej agentúry   
Ing. Štefan TÓTH, Bytkomfort s. r. o Nové 
Zámky prezident ZBHS, Ing. Ján JAREMA, I. 
viceprezident ZBHS, RNDr. Ján JANKURA, 
výkonný sekretár ZBHS,  Ing. Anna 
KRAJČIOVÁ, Realbyt s. r. o Banská Bystrica, 
Ing. Alena MAŠLANIOVÁ, Tebys s. r. o Trenčín 
a Ing. Dušan Slezák, MsBH Košice Šaca 
zúčastnili školenia v PRAHE zameraného na 
financovanie projektov energetickej 
efektívnosti. 
 

      Školenie organizovala a financovala Svetová banka v spolupráci s Rakúskou 
a Slovenskou energetickou agentúrou. 
 
 
 
V dňoch 19. a 20. novembra 2007 v Bratislave pod gesciou Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja sa uskutočnil seminár pod názvom Správa bytových domov – 
Housing Management in Comdominius na ktorom 
sa za ZBHS zúčastnili Ing. Štefan Tóth, prezident 
ZBHS, RNDr. Ján Jankura, výkonný sekretár ZBHS, 
Ing. Dušan Slezák, MsBH Košice Šaca a Ing. Anna 
Krajčiová, Realbyt, s.r.o., Banská Bystrica. Na 
seminári bola prerokovaná problematika výkonu 
správy, jej právne aspekty a  potreba jej 
zosúladenia s európskou legislatívou. Súčasne 
bola analyzovaná situácia v počte nájomných 
bytov pre sociálne slabšie vrstvy s poukázaním na 
to, že tento počet sa na Slovensku po ich prevode 
do osobného vlastníctva výrazne znížil na úroveň 3,7 % z celkového počtu, pričom v EÚ 
je tento podiel 17,8%. Bolo konštatované, že úroveň výstavby nájomných domov na 
Slovensku je nepostačujúca. 
 
 
Zástupcovia ZBHS sa každoročne aktívne zúčastňujú na medzinárodnej konferencii 
Komplexná obnova bytových domov, kde prispievajú svojimi odbornými prednáškami 
v sekcii Správa bytových domov.   
 



6. februára 2013 v rámci študijnej cesty pre účastníkov z Moldavskej republiky 
predstavila Ing. Krajčiová ZBHS, jeho úlohy a ciele a predniesla prezentáciu na tému 
„Transformačný proces správy bytového fondu“. 

 
11.  septembra 2013 v rámci projektu USAID „New Economic Opportunities“    vystúpila 
za ZBHS p. Krajčiová s prednáškou „Transformačný proces správcovských firiem“ pre 
delegáciu Gruzínskej republiky, ktorú tvorili predsedovia  Home-owners Association 
(HOA) podporovaných NEO v budovách Internally displaced persons (IDP),  vládni 
predstavitelia, ktorí majú na starosti  HOA,  členovia parlamentu zodpovední za dohľad a 
vykonávanie gruzínskeho zákona o HOA, riaditeľ CHCA, a partneri NEO grantu, ktorí 
pomáhajú pri realizácii  aktivít celého projektu. 

Prehľad činnosti ZBHS na úseku tematických zájazdov: 
 
ZBHS pre svoju členskú základňu od roku 2002 systematicky každoročne organizuje 
tematické zájazdy do zahraničia,  na ktorých sa  účastníci môžu oboznámiť so 
spôsobom výkonu správy, ale aj výrobou a dodávkou tepla. Súčasne sa oboznámia 
s poznatkami a názormi správcov a vlastníkov a s ich praxou,  so spôsobom dotovania 
výroby tepla a pod..  
 
V dňoch 3. až 9. novembra 1997 pre 80 zástupcov členských organizácií ZBHS 
zorganizovalo  tematický zájazd na výstavu  a rokovanie na HLM (Únia podnikov a firiem 
zabezpečujúcich správu sociálnych bytov) v Paríži. Na rokovaní s úniou HLM sa prítomní 
dozvedeli, že vznik únie sa datuje do začiatku tohto storočia. Podľa dostupných 
informácií v roku 1912 združovala firmy, ktoré v rámci Francúzska spravovali  celkom 
viac ako 45 000 sociálnych bytov. V roku 1997 únia HLM združuje firmy a spoločnosti 
spravujúce celkom 3 800 000 sociálnych bytov. Z uvedeného vyplýva, že HLM má 
dlhoročné pôsobenie a tým aj bohaté skúsenosti. Jedná sa o dobrovoľné záujmové 
združenie správcov sociálnych bytov na území celého Francúzska. Je to profesionálne 
združenie, ktoré sa vyvíjalo postupne podľa dosiahnutých výsledkov a rozvoja sociálneho 
bývania vo Francúzsku. Podľa odborného zamerania sa únia člení na tieto FEDERÁCIE: 
1)  Federácia 296 bytových podnikov väčšinou mestského alebo obecného typu v rámci 
celého Francúzka spravuje viac ako 2 milióny, sociálnych bytov. 
2) Federácia 350 neziskových akciových spoločností spravujúcich asi 1 700 000 
sociálnych bytov. Sú to akciové spoločnosti obcí, miest, štátu a súkromné spoločnosti. 
3) Federácia družstiev spravujúcich v rámci celého Francúzka 10 000 až 15 000 bytov, 
ktoré sa v súčasnosti preorientovali viac na výstavbu nových bytov. Ročne postavia 600 
až 700 bytov. 
4) Federácia finančníctva, ktorá združuje stavebné a úverové spoločnosti, ktoré sa 
orientujú na výstavbu nových bytov do osobného vlastníctva. Poskytujú úvery na 
výstavbu bytov do osobného vlastníctva a v posledných dvoch rokoch sa orientovali viac 
do oblasti bankovníctva, i keď sú legislatívne mimo bankovej siete.  
 



Dňa 10. septembra 1998 pre 38 zástupcov 
členských organizácií východoslovenského 
regiónu ZBHS uskutočnilo tematický zájazd do 
Viedne, kde navštívili spaľovňu komunálneho 
odpadu a centrum kontroly čistoty ovzdušia, CZT 
Viedne a Magistrát mesta a následne si obzreli 
novovybudované bytové domy ale aj pôvodnú 
bytovú výstavbu a oboznámili sa so spôsobom 
výkonu správy bytového fondu Viedne 
prostredníctvom oddelenia Magistrátu. Vo Viedni 
účastníci navštívili Energetický závod Viedne, ktorý podlieha Magistrátu mesta. Samotný 
závod je s.r.o. so 100 % účasťou mesta Viedeň, ktorá bola založená v roku 1969.  
 
 
 
 
 
 
 
V dňoch 10. až 12.marca 2000 pre 42 zástupcov členských organizácií ZBHS 
uskutočnilo  tematický zájazd na výstavu ENERGIESPARMESSE v meste  WELS 
v Rakúsku. Účastníci tematického zájazdu sa oboznámili s vtedajšími najnovšími 
materiálmi pre výstavbu a obnovu bytových domov vrátane výroby tepelnej energie na 
vykurovanie z fosílnych médií. Zaujímavosťou bolo, že pri otvorení výstavy v priestoroch 
výstavnej haly bola začatá výstavba montovaného domu, ktorá bola pred ukončením 
kompletne dokončená a účastníci mohli na vlastné oči vidieť ako sa dajú moderne 
a rýchlo stavať montované rodinné domy.        
 

V dňoch 15. a 16. augusta 2002, 7 členná 
delegácia zástupcov ZBHS vykonala exkurziu do 
Erfurtu v SRN, v rámci ktorej zúčastnení navštívili: 

 Techem AG, Am Stadtpark 27,  Erfurt 
 Združenia bytových družstiev Thurinska – VTW 

verband Thuringer Wohnungswirtschalft e.V. 
v Erfurte 

 SWE Standtwerke Erfurt Gruppe – Erfurtská 
skupina energetických   a teplárenských 
podnikov, 

 Krajský úrad v Erfurte 
 Wohnungsnau Genossenschaft Erfurt EG – Bytové družstvo Erfurt 
 obytné domy so servisným bývaním ako aj obytné domy určené na búranie. 
   
V dňoch 21. až  25. septembra 2003 vykonala 45 
členná delegácia zástupcov ZBHS exkurziu do 
Erfurtu SRN v rámci ktorej zúčastnení navštívili: 

 Techem AG, Am Stadtpark 27,  Erfurt 
 Združenia bytových družstiev Thurinska – VTW 

verband Thuringer Wohnungswirtschalft e.V. 
v Erfurte 



 SWE Standtwerke Erfurt Gruppe – Erfurtská skupina energetických   a teplárenských 
podnikov 

 Wohnungsnau Genossenschaft Erfurt EG – Bytové družstvo Erfurt 
 obytné domy so servisným bývaním ako aj obytné domy určené na búranie. 
 
 
Dňa 9. septembra 2004 vykonala 47 členná delegácia zástupcov ZBHS za účasti 
zástupcu MVRR SR tematický zájazd do mesta NEUNKIRCHEN v Rakúsku s týmto 
programom: 

 Privítanie v GWS (Gemeinnützige Wohnungs 
– und Siedlungsgenossenschaft), 
Neunkirchen reg. Gen. M. b. H., Bahnstraβe 
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 Privítanie účastníkov zájazdu primátorom 
mesta Neunkirchen p. Herbertom KAUTZom  

 Privítanie účastníkov zájazdu riaditeľom GWS 
Neunkirchen verejnoprospešnej organizácie  
p. Hansom KNOLLom  

 Vystúpenie poradcu ministerstva BMWA 
(hospodárstva) Dr. Gerharda BURIANa 
koordinátora EÚ projektov pre skupiny sociálne odkázaných.   

 Vystúpenie Dr. Alfreda FRUHa zástupcu viceprimátora pre  bývanie  sociálne 
odkázaných v Rakúsku 

  Prehliadka priestorov spoločnosti GWS Neunkirchen, kde sa realizuje kontakt 
správcu s nájomníkmi resp. vlastníkmi bytov v praxi 

 Vystúpenie viceprimátorky pani Christa KRANZl 
zodpovednej za marketing, životné prostredie a 
ochranu spotrebiteľa  

 Okružná prehliadka občianskej vybavenosti a 
bytovej výstavby a obnovy bytového fondu 
realizovanej GWS v meste Neunkirchen  

 Obhliadka pešej zóny mesta Neunkirchen 
s výkladom o histórii mesta, realizácii 
rekonštrukcie a o obnove realizovanej 
spoločnosťou GWS 

 Odchod do Neudorfu a následné spoločenské posedenie a diskusia so zástupcami 
mesta a spoločnosti GWS o perspektívach ďalšej spolupráce so ZBHS.      

 
V dňoch 29. a 30. septembra 2005 ZBHS 
uskutočnilo pre 42 zástupcov členských 
organizácií tematický zájazd do Viedne a Bad 
Ausseenu s týmto programom: 
 
 Návšteva spojená s prehliadkou Bytového 

družstva Viedeň  
 Oboznámenie sa so spôsobom výkonu správy 

bytov v Rakúsku, spôsob rekonštrukcia 
bytového fondu v  Bytovom družstve Viedeň  

 výstavba nových bytov  



 Odchod do Bad Ausseenu 
 Večer výmena poznatkov z oblasti výkonu správy a výroby a dodávky tepla 

v podmienkach Rakúska a zvlášť mesta Bad Ausseen 
 Stretnutie s primátorom mesta Bad Ausseenu  
 Obhliadka kotolne centrálneho zásobovania mesta Bad Ausseenu na princípe   

využitia biomasy 
 Obhliadka mesta Bad Ausseenu 
 Diskusia a odborné prednášky z oblasti výkonu správy a výroby a dodávky tepla 

z biomasy a dosahovaná účinnosť pri tejto výrobe. 
 
V dňoch 27. až  29. septembra 2006 ZBHS uskutočnilo pre 42 zástupcov členských 
organizácií tematický zájazd do Plzne a Kašperských hôr Česká republika s týmto 
programom: 
 
Návšteva a obhliadka kotolne na BIOMASU  4 x 1,1 MW 
LEDEČ n/Sázavou pri Humpolci. Účastníci tematického 
zájazdu sa oboznámili s kotolňou na tuhé palivo  4 x 1,1 
MW. V danom prípade sa  jednalo o adaptáciu tepelnej 
siete kotolne. Adaptácia kotolne bola zrealizovaná za 
nasledujúcich investičných nákladov v takejto  štruktúre: 
kotolňa - 9,6 mil.- Kč, rozvody - 2,4 mil. Kč, predizolované 
potrubia ( 2,8 km ) - 3,6 mil.- Kč, objektové odovzdávacie 
stanice (18 ks) - 3,6 mil.- Kč. Financovanie adaptácie bolo realizované formou leasingu.  
 
Obhliadka výrobného procesu v SYSTHERM Plzeň, s.r.o. 
V ďalšej časti tematického zájazdu sa účastníci 
oboznámili s výrobným programom firmy SYSTHERM 
Plzeň, s.r.o., ktorá vyrába bytové alebo domové 
odovzdávacie stanice riadené a kontrolované na diaľku 
cez internet. Požiadavky na kvalitu vykurovania a prípravy 
TÚV jednotlivých bytov vo viacbytových domoch sa v 
poslednej dobe menia. Tento trend je spôsobený z 
niekoľkých dôvodov. V prvom rade je to odbúravanie dotácií a rast cien palív. Tým 
dochádza k postupnému zvyšovaniu ceny za jednotku spotrebovaného tepla. Užívateľ 
bytu chce mať možnosť regulovať túto spotrebu tepla. 
 
Prezentácia výroby spoločnosti SYSTHERM Plzeň, s. r. o.. 
Účastníci sa oboznámili s výrobným programom firmy 
SYSTHERM Plzeň, s.r.o., ktorá vyrába bytové alebo 
domové odovzdávacie stanice riadené a kontrolované na 
diaľku cez internet.  
Návšteva Plzenskej teplárne  
 
Obhliadka kotolne Kašperské Hory na biomasu. Účastníci 
navštívili a  oboznámili sa s činnosťou kotolne 
v Kašperských Horách. Táto kotolňa na drevnú štiepku slúži ako centrálna kotolňa, ktorá 
bola postavená s  investičným nákladom 81 miliónov.  

Návšteva a obhliadka kotolne na slamu - ŽLUTICE pri Karlových Varoch. Účastníci 
navštívili a  oboznámili sa s činnosťou centrálnej kotolne na spaľovanie biomasy  
v Žluticiach pri Karlových Varoch. Projekt bol realizovaný za podpory štátneho fondu 



životného prostredia. Výstavba začala vo februári 2001 a v decembri toho istého roku 
bola spustená skúšobná prevádzka. V máji 2002 sa uskutočnila kolaudácia diela. 
Celkový inštalovaný výkon centrálnej kotolne je 7,9 MW, pri celkovej dĺžke teplovodov 
11,6 km. Vlastná kotolňa má osadené 4 kotly o celkovom výkone 7,9 MW.  
 

V dňoch 23. až  26. októbra 
2007 ZBHS uskutočnilo pre 
45 zástupcov členských 
organizácií tematický zájazd 
do Verony - Taliansko na 
výstavu CREA – energia, 
kúrenie, chladenie a životné 
prostredie. Na známej 
výstave CREA sa účastníci 
mali možnosť oboznámiť nie 
len s najnovšími poznatkami 
a zariadeniami na výrobu 
tepelnej energie pre 
vykurovanie predovšetkým na 
báze alternatívnych zdrojov 
tepla, ale aj oboznámiť sa 
ako pri tejto výrobe je zabezpečovaná ochrana životného prostredia. Na zaujímavých 
prednáškach počas výstavy sa účastníci tak oboznámili so stavom vývoja a výskumu na 
tomto úseku nielen v Európe ale aj v celosvetovom meradle.  
 
V dňoch 3. až  8. novembra 2008 ZBHS uskutočnilo pre 42 zástupcov členských 
organizácií tematický zájazd do Paríža na výstavu MAINTENANCE EXPO. Výstava bola 
zameraná na  najnovšie materiály a technológie využívané stavebníctvom pri výstave 

a rekonštrukciách bytových domov, na problematiku vykurovania a architektúru 
výstavby. Na výstave účastníci mali možnosť vidieť najnovšie typy materiálov 
a technológií. Jednalo sa o stavebné materiály, pasívne domy, zatepľovacie systémy 
domov, strešné systémy a rekonštrukcie striech, sanitárna technika, kominárske 
systémy, vzduchotechnika, elektroinštalácie a pod. Z oblasti vykurovania išlo o 



vykurovacie systémy (podlahové kúrenia, vykurovacie telesá, solárne kolektory a pod.. 
Na výstave boli vystavované kotle na plyn, na drevnú hmotu, na štiepky, na pelety , ale 
aj kachľové pece. Na výstave účastníci mali možnosť vidieť najnovšie trendy u 
kuchynských liniek, kuchynských spotrebičov, ďalšie sanitárne materiály a klimatizačné 
systémy. 
 

V dňoch 17. až  20. 
mája 2009 ZBHS 
uskutočnilo pre 40 
zástupcov členských 
organizácií tematický 
zájazd do základného 
výrobného závodu a 
školiaceho strediska 
rodinného podniku 
Viessmann v Allendorfe 
SRN. Viessmann závody 
sú jedným 
z najvýznamnejších 
výrobcov vykurovacej 
techniky. Viessmann 
ponúka svojim zákazníkom kompletný program výroby kotlov s výkonom  od 1,5 kW do 
20.000 kW s perfektne zladeným príslušenstvom. Stacionárne, ako aj nástenné olejové 
či plynové vykurovacie kotly, využívajúce nízkoteplotnú a kondenzačnú techniku, ako aj 
regeneratívne energetické systémy ako sú tepelné čerpadlá, solárne systémy a kotly na 
tuhé palivo. Komponenty regulačnej techniky, ako aj dátové komunikácie sú v programe 
rovnako obsiahnuté ako aj všetky potrebné systémové periférie až po radiátory a 
podlahové vykurovanie. Účastníci sa mali možnosť oboznámiť ako sa zabezpečuje 
vysoká konkurencieschopnosť na trhu, ako sa dá dosiahnuť  zabezpečenie pracovných 
miest zvýšením pracovnej efektivity eliminovaním procesov, ktoré nevytvárajú žiadne 
hodnoty, a pritom dosahovať zvyšovanie produktivity o 10 až 20 % ročne.  
 
Zohráva tu svoju nezastupiteľnú úlohu Akadémia a informačné centrum, kde sa 
vzdelávajú vlastní pracovníci  závodov, tu sa s medzníkmi výroby a dosahovanými 
parametrami výroby oboznamujú všetky návštevy závodu, ktorých počet z celého sveta 
nie je malý a jednou z nich bola aj skupina ZBHS. Okrem iného sme sa dozvedeli aj to, 
že len za obdobie rokov 2005 až 2007 sa do rozvoja závodu investovalo celkom 200 
mil.. Pričom tieto investície smerovali do modernizácie výroby, výstavby Akadémie 
a informačného centra, výstavby energetickej centrály a rozšírenia vlastného letiska.  
 

V dňoch  22. až  24. septembra 2010 
ZBHS zrealizovalo pre 40 zástupcov 
členských organizácií tematický zájazd  
na výstavu FOR THERM PRAHA 2010. 
Zámerom tematického zájazdu 
bolo oboznámiť sa s najnovšími 
poznatkami v oblasti výroby tepla.  

 



    

V dňoch  24. až  28. mája 2011 ZBHS zrealizovalo pre 42 zástupcov z 19 členských 

organizácií návštevu výrobných závodov rodinného podniku F. W. Oventrop GmbH & 
Co.KG , Paul – Oventrop v Olsbergu a Brilone.   Účastníci sa pri návšteve mohli priamo vo 
výrobných prevádzkach oboznámiť nielen so sortimentom ich  výroby, ktorého časť 
využívajú vo svojich spoločnostiach pri výrobe a dodávke tepla, vyregulovaní 
vykurovacích systémov bytových domov, ale aj s postupom výroby sortimentu. Kvalita 
výroby ich uistila, že  výrobky firmy sú spoľahlivé a môžu ich v plnom rozsahu nielen 
využívať, ale odporúčať vlastníkom bytov a bytových domov, pre ktoré naše členské 
organizácie zabezpečujú výkon správy. 

 

V dňoch 22. - 25.mája.2012 ZBHS zrealizovalo pre 40 zástupcov členských organizácií 
tematický zájazd do Nemecka 
a Rakúska spojený s návštevou 
výrobného závodu MAWERA 
a KOB v Hand am Bonensse 
a exkurziu vo výrobnom závode 
firmy ESS v Landsberg am Lech. 
Okrem odborného programu mali 
účastníci zájazdu možnosť 
oboznámiť sa s okolím  jazera 
Bodensee, prejsť sa najväčším 
mestom brehu jazera Konstanz 
(Kostnica), prehliadli si Husov dom 
a Husov kameň, kde bol Jan Hus 
upálený. Následne sa uskutočnila 

návšteva poloostrova Reichenau /UNESCO/-  centra vzdelanosti v období celého 
stredoveku, a plavba na ostrov kvetín Mainau (krásny park, tisíce kvetín a barokový 
zámok z 18. storočia).  Nasledujúci deň sa uskutočnila  prehliadka romantického, 
rozprávkového zámku Ľudovíta II. – Neuschwanstein, ktorý bol postavený na skalnom 
útese.   



V dňoch 12. až 16. marca 2013 sa konal tematický zájazd ZBHS na výstavu ISH vo 
Frankfurte. ISH je svetovo 
najväčšia výstava pre 
kombináciu vody a energie, 
sanitárneho vybavenia, 
inovatívneho kúpeľňového 
dizajnu a energeticky účinných 
technológií vykurovania v 
kombinácii s obnoviteľnými 
energiami šetrnými  k životnému 
prostrediu, klimatizácia, 
chladenie a vetracie technológie. 
Popredný svetový veľtrh pokrýva 
všetky aspekty orientované na 
budúcnosť stavebných riešení.  
Svoje najnovšie produkty, 
technológie a riešenia tu 
vystavovalo viac ako 2 300 
vystavovateľov.  Súčasťou zájazdu bola  aj exkurzia vo firme Viessmann. 

 

 

Smerovanie ďalšej činnosti ZBHS 
 
25. výročie založenia ZBHS je nielen časom bilancovania toho, čo sa nám za toto 
obdobie podarilo, v čom sme boli úspešní, ale aj časom na stanovenie cieľov na ďalšie 
obdobie a na hľadanie nových ciest na ich dosiahnutie. Otázke smerovania ďalšej 
činnosti ZBHS venovala správna rada najmä v poslednom období zvýšenú pozornosť. 
Naďalej chceme, aby nosná činnosť združenia bola prednostne zameraná na odbornosť, 
školiace a vzdelávacie aktivity vo vzťahu k členským organizáciam, a na zlepšovanie 
podmienok ich činnosti vrátane zlepšovania kvality správy bytových domov pre 
samotných vlastníkov bytov a nebytových priestorov.   

Ďalšiu činnosť ZBHS budeme zameriavať na každodenné napĺňanie  sloganu  združenia 
„BYŤ SO SILNÝM SA OPLATÍ“ , a to ako vo vzťahu k členským organizáciam, tak aj k ich 
zákazníkom – vlastníkom bytov a nebytových priestorov. Je nesporné, že členstvo 
v ZBHS prináša jednotlivým členom celý rad výhod: 

- presadzovanie  ich záujmov vo vzťahu k ministerstvám a ostatným ústredným 
orgánom štátnej správy, bankovému sektoru a významným dodávateľom energií,  

- pravidelné bezplatné školenia a prednášky k aktuálnej problematike 
s možnosťou konzultácie konkrétnych problémov a nejasností s prizvanými 
odborníkmi 

- organizovanie samostatných odborných školení k rozsiahlejším legislatívnym 
zmenám 

- informácie o legislatívnych zmenách a z nich vyplývajúcich povinnostiach 



- zvýhodnené finančné podmienky pre absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho 
kurzu Správa bytového fondu 

- výhodné podmienky pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, vrátane 
exkluzívnych podmienok pre poistenie spravovaných bytových domov  

- organizovanie tematických zahraničných zájazdov 

- možnosť vzájomnej výmeny skúseností, poznatkov a riešení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše členské organizácie si tieto výhody uvedomujú. Veľký kus práce nás ale ešte čaká 
v oblasti zmeny prístupu vlastníkov bytov k starostlivosti o svoj majetok. Napriek tomu, 
že bytové domy majú vysokú finančnú hodnotu, nie všetci vlastníci si uvedomujú výhody 
partnerstva so silným, odborne zdatným správcom, a pri starostlivosti  o svoj majetok 
často uprednostňujú lacné riešenia bez dostatočného overenia znalostí a skúseností 
nimi vybraného správcu.  

 

Aké úlohy čakajú ZBHS v najbližšom období? 
 
1. vo vnútri ZBHS: 

- čiastočná profesionalizácia práce združenia, 

- zriadenie administratívneho centra ZBHS, 

- vyhotovenie novej webovej stránky združenia vrátane zabezpečenej klientskej  zóny,  
určenej na vnútornú komunikáciu členských organizácií. 

 



2. vo vzťahu k vlastníkom bytov a verejnosti : 

- výraznejšia mediálna komunikácia problematiky správy bytového fondu, činnosti 
združenia a nedostatkov legislatívy. 

- organizovanie odborných seminárov pre vlastníkov bytov a širokú verejnosť s cieľom   
zvýšenia informovanosti o právach a povinnostiach vlastníkov a správcov, 
o možnostiach financovania obnovy bytových domov, a súvisiacej legislatíve. 

 

3. v oblasti legislatívy: 

Základným právnym predpisom, ktorý upravuje výkon správy bytových domov je zákon  
NR SR č. 182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Zákon vznikol v období 
prípravy prevodu bytov do osobného vlastníctva, pričom v dobe jeho schválenia neboli 
na Slovensku praktické skúsenosti so spravovaním bytových domov, v ktorých sú 
spoločné časti a zariadenia  v spoluvlastníctve fyzických a právnických osôb. Absencia 
praktických skúseností sa negatívne prejavila na kvalite zákona, ktorý ani po 14 
novelách nezodpovedá požiadavkám praxe. Najmä  posledná novela zákona, ktorá je 
účinná od 1. októbra 2014,  výrazným spôsobom skomplikovala vlastníkom bytov 
rozhodovanie o svojom majetku.  

Nakoľko naše návrhy na úpravu tohoto zákona a opakované rokovania na MF SR 
v minulosti nepriniesli potrebné zmeny, uvítali sme informáciu o príprave nového 
zákona o výkone správy na MDVaRR SR, od ktorého sme očakávali: 

- novú, komplexnú úpravu výkonu správy bytových domov 

- vyváženosť práv a povinností vlastníkov bytov a správcov 

- rovnocenné postavenie všetkých foriem výkonu správy 

- povinnú akreditáciu správcov. 

Aj keď nový zákon ešte neprešiel pripomienkovým a schvaľovacím procesom, dnes už 
vieme, že tieto naše očakávania nebudú v celom rozsahu  naplnené.  Preto prioritným 
cieľom ZBHS v oblasti legislatívy naďalej zostáva presadzovanie prispôsobenia právnej 
úpravy výkonu správy bytových domov požiadavkám praxe.   
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