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Vážené dámy a páni,  
 
     rok 2020 bol pre nás všetkých nesmierne zložitý a náročný. Boli 
sme postavení pred nové výzvy,  riešili sme situácie, s ktorými sme 
a doteraz nestretli.  Koronavírus výrazne ovplyvnil aj činnosť 
Združenia bytového hospodárstva na Slovensku. Chýbal nám osobný 
kontakt, možnosť stretnúť sa na odborných podujatiach, vzájomne 
diskutovať o problémoch, vymieňať si skúsenosti a poznatky. Chýbala 
nám ale aj   
možnosť aktívneho oddychu v rámci športových hier, spoločné 
posedenie pri hudbe a dobrom jedle a ničím nenahraditeľná osobná 
komunikácia.  
      
      V tomto neľahkom období sme si ani neuvedomili,  že v roku 2020 
uplynulo už 30 rokov od zahájenia činnosti Združenia bytového 
hospodárstva na Slovensku.  Vznik združenia bol motivovaný 

potrebou zjednotenia a koordinácie postupov pre podniky bytového hospodárstva po zrušení krajských, 
okresných a mestských národných výborov. Založenie záujmovej organizácie podnikov bytového 
hospodárstva inicioval v roku 1989 prípravný výbor  zložený zo zástupcov Výskumného, vývojového a 
inžinierskeho podniku služieb Bratislava,  Bytového podniku Levice,  Bytového podniku Malacky,  Bytového 
podniku Martin,  Bytového podniku Poprad,  Bytového podniku Košice a  Bytového podniku Banská Bystrica.  
Združenie  bolo  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, a svoju činnosť zahájilo v roku 1990. V súčasnosti ho tvorí 79 
členských organizácií, ktoré vykonávajú správu viac než 165 tisíc bytov a nebytových priestorov prakticky na 
území celého Slovenska.  
 
     ZBHS sa za 30 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. 
 
     Verím, že už čoskoro sa situácia na Slovensku vráti k normálu, a budeme mať možnosť opäť vymeniť „ad 
hoc“ riešenia za systematickú prácu v záujme zlepšovania podmienok výkonu správy nehnuteľností, a to 
nielen pre naše členské organizácie, ale aj všeobecne pre správcov a vlastníkov  bytov a nebytových 
priestorov.   
      
     Dovoľte, aby som vám všetkým na sklonku roku 2020  poďakoval za doterajšiu spoluprácu a aktívny 
prístup. Prajem vám príjemné a pokojné vianočné sviatky v kruhu vašich blízkych. Spoločne si do nového 
roku zaželajme hlavne veľa zdravia, vzájomnej tolerancie a pochopenia. Nech je rok 2021 pre každého z nás 
rokom, ktorý prinesie osobné aj pracovné úspechy, nové nápady a riešenia.  
 
 
 
                                                                                                       
 
                                                                                                           Ing. Pavol Bielik 
                                                                                                        prezident združenia  

 
 



  

Rekapitulujeme rok 2020  
 

Prehľad najvýznamnejších udalostí za  rok 2020, ktoré súvisia s činnosťou ZBHS a výkonom správy 
bytových domov 

 
JANUÁR 2020 
 

 16. januára 2020 podpísali dve najväčšie profesijné združenia správcov bytových domov – 
Slovenský zväz bytových družstiev a Združenie bytového hospodárstva na Slovensku 
MEMORANDUM o porozumení a vzájomnej spolupráci. 

 22. januára sa vo Zvolene uskutočnilo rokovanie správnej rady a členov kontrolnej a revíznej 
komisie ZBHS. Predmetom rokovania bolo okrem iného vyhodnotenie činnosti za rok 2019, 
prerokovanie a schválenie plánu činnosti správnej rady na rok 2020, príprava návrhu rozpočtu 
ZBHS, návrhy na zlepšenie a skvalitnenie činnosti ZBHS,  prerokovanie návrhu dokumentu Bytová 
politika SR do roku 2030 ... 

 V reakcii na  odporúčania ZMOS pre oblasť nájomného bývania, ktoré vyplynuli z analýzy 
nájomného bývania, prieskumov a konzultácií v regiónoch a očakávaných trendov pri formovaní 
funkčných regiónov, sme predsedovi ZMOS zaslali stanovisko ZBHS k tomuto dokumentu. Vyjadrili 
sme nesúhlas s konštatovaním, že  správu nájomných bytov považujú mestá a obce za aplikačný 
problém, a to jednak z pohľadu finančnej náročnosti vzhľadom na  nízky počet nájomných bytov, 
a tiež z pohľadu nedostatku odborníkov pre túto oblasť.  V zmysle odporúčaní riešením má byť 
zabezpečenie správy profesionálnymi organizáciami zriadenými s regionálnou pôsobnosťou.     
Podľa nášho názoru je na škodu veci, ak taký významný dokument,  akým je analýza  nájomného 
bývania neobsahuje informáciu o súčasnom stave a možnostiach výkonu správy nájomných 
bytových domov, a tým neposkytuje jednotlivým samosprávam reálny pohľad a podporu pri 
realizácii ich zámerov v oblasti rozvoja nájomného bývania. Navrhované riešenie vo forme 
zabezpečenia správy profesionálnymi organizáciami zriadenými s regionálnou pôsobnosťou 
považujeme  v tomto kontexte za nadbytočné a vyplývajúce pravdepodobne z nedostatočných 
informácií o existujúcich  možnostiach výkonu správy.   

 K návrhu koncepčného materálu – Bytová politika SR do roku 2030, sme ministerstvu dopravy 
a výstavby oznámili, že za osobitne  prínosné a naliehavé považujeme navrhované  opatrenia 
v bodoch: 
- Upraviť Občiansky zákonník v oblasti nájmu bytu tak, aby zabezpečil rovnomernejšie     
podmienky   
  nájmu bytu na strane prenajímateľa aj nájomcu, 

          - Prijať novú právnu úpravu v oblasti vlastníctva bytov a nebytových priestorov a správy bytového  
            fondu s cieľom nového usporiadania týchto vzťahov.  
            Súčasne sme navrhli, aby pripravovaný koncepčný materiál obsahoval aj legislatívnu úpravu  
            zákona o stavebnom sporení, ktorou by sa odstránil tento nepochopiteľný rozdiel v prístupe štátu  
            k vlastníkom bytov v domoch, ktoré spravuje spoločenstvo vlastníkov a profesionálny správca. 
 
FEBRUÁR 2020 
 

 13. februára sa uskutočnilo rozporové konanie k návrhu novely vyhlášky ÚRSO č. č. 24/2013 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre 
fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov. K návrhu predložilo ZBHS 2 
zásadné pripomienky - obidve sa týkali  požiadavky, aby distribúcia elektriny a dodávka elektriny do 
odberných miest spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu bola automaticky  
považovaná za distribúciu a dodávku elektriny pre domácnosti.  Tieto pripomienky neboli v rámci 
rozporového konania  akceptované, podľa nášho názoru bez dostatočného odôvodnenia. 

 



  

 
 Správna rada ZBHS sa 19. februára na rokovaní vo Zvolene zaoberala okrem iného aj hospodárením 

združenia za rok 2019, prípravou odborného seminára na tému rozpočítavania množstva tepla, 
prípravou valného zhromaždenia ZBHS a organizáciou III. ročníka športových hier.  

 Únii miest Slovenska sme navrhli spoluprácu  pri príprave vhodných riešení, tvorbe  podkladov 
a koncepčných materiálov súvisiacich s nájomným bývaním,  a sme deklarovali pripravenosť 
združenia  poskytnúť samosprávam podrobné informácie o aktuálnych možnostiach a formách 
zabezpečenia komplexnej a cenovo výhodnej správy nájomných bytov a domov. 

 
MAREC 2020 
 

 19. marca  sme plánovali uskutočniť prvý zo série odborných seminárov „Správa bytov – teória vs. 
prax“, program ktorého mal byť zameraný na problematiku rozpočítavania množstva tepla a otázky 
súvisiace so Smernicou  európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, 
ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Koronavírus nám ale plány 
prekazil a organizovanie seminára sme boli nútení odložiť na neurčito.  

 Marec bol v znamení hľadania riešení a odpovedí na otázky, ktoré vyplynuli zo situácie, ktorá 
zaskočila celú spoločnosť, nevynímajúc oblasť správy nehnuteľností. ZBHS intenzívne komunikovalo 
s príslušnými ministerstvami a ďalšími úradmi, riešili sme problematiku prijímania opatrení na 
prevenciu šírenia nákazy pri správe bytových domov, otázky súvisiace s dezinfekciou spoločných 
priestorov,  možnosť odkladu termínu na vypracovanie a doručenie ročných vyúčtovaní a množstvo 
ďalších problémov. 

 
APRÍL 2020 

 8. apríla sa mal uskutočniť odborný seminár Bezpečnosť v bytových domoch, ktorý pripravovala 
naša členská organizácia Služby pre bývanie, s.r.o. Trenčín pod záštitou ZBHS. Aj toto podujatie 
muselo byť v dôsledku prevencie šírenia koronavírusu zrušené.  

 Z rovnakého dôvodu sme museli zrušiť aj konanie valného zhromaždenia ZBHS, ktoré sa malo 
pôvodne uskutočniť 23. – 24. apríla na Podbanskom.  Nevyhnutným krokom bolo schválenie zmeny 
stanov združenia, ktorou bolo predĺžené funkčné obdobie volených orgánov združenia do 
30.4.2021.  Táto zmena bola operatívne schvaľovaná korešpodenčnou formou.  

 25. apríla nadobudlo  účinnosť ustanovenie § 3b Zákona NR SR č. 62/2020 o niektorých 
mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-
19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Podľa tohto  ustanovenia   
prenajímateľ nemôže do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti, vrátane 
nájmu bytu alebo nebytového priestoru, pre omeškanie nájomcu s platením nájomného vrátane 
úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom splatného v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 
2020, ak omeškanie nájomcu vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Tento dôvod pre vznik omeškania musí byť nájomcom 
dostatočne osvedčený. Iné dôvody pre ukončenie nájmu tým nie sú dotknuté. 

 
MÁJ 2020 
 

 ZBHS spracovalo a predložilo na ministerstvo hospodárstva pripomienky k pracovnému návrhu 
novely zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti. Neformálny  pripomienkovací proces 
súvisel s transpozíciou  Smernice 2012/27/EÚ do nášho právneho rámca.  

 Členské organizácie písomnou formou schválili znenie Dodatku č. 2 ku KZ VS medzi OZ KOVO 
a ZBHS na roky 2018-2020. 

 



  

 

 V tomto období sa ZBHS zaoberalo predovšetkým problematikou možného odkladu ročného 
vyúčtovania, možnosti hlasovania vlastníkov elektronickou formou, spôsobom doručovania 
ročných vyúčtovaní a súvisiacich dokumentov,  podmienkami pre organizovanie schôdzí vlastníkov 
bytov.  

JÚN 2020 

 Ministerstvo financií  iniciovalo odbornú platformu záujmových subjektov, ktoré zastupujú rôzne 
názorové a záujmové názory na problematiku vlastníctva bytov a nebytových priestorov  podľa 
zákona o vlastníctve bytov s cieľom identifikovať okruhy aktuálnych tém, ktoré by mohli byť 
podnetom na zdokonalenie zákona NR SR č. 182/1993.  ZBHS na základe podnetov od členských 
organizácií predložilo ministerstvu viacero návrhov na zmeny v zákone.  

 9.júna sa vo Zvolene uskutočnilo spoločné rokovanie zástupcov profesijných a občianskych 
združení SZBD, ZBHS, ZSVB, ZSaUN a ZpOBD s cieľom dohody o spolupráci pri presadzovaní 
spoločných záujmov v oblasti výkonu správy a obnovy bytových domov.  

 17. júna nadobudlo účinnosť ustanovenie zákona 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach 
vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, 
ktorým bola mimoriadne predĺžená lehota na predloženie ročného vyúčtovania a správy o činnosti 
správcu do 31.7.2020. 

 18. júna sa vo Zvolene uskutočnilo rokovanie správnej rady ZBHS. Správna rada vyhodnotila tvorbu 
a čerpanie rozpočtu združenia k 31.5.2020, prerokovala plán činnosti združenia na druhý polrok 
a riešila aktuálne problémy v oblasti správy nehnuteľností.  

 
JÚL 2020 
  

 8. júla sa zástupcovia ZBHS zúčastnili rokovania k SODB 2021 na Štatistickom úrade v Bratislave.   
Predmetom rokovania bolo zjednotenie postupov pri SODB 2021, spôsob riešenia sporných 
prípadov a možnosti finančnej náhrady nákladov vynaložených správcami bytových domov na 
prípravu a poskytnutie podkladov k sčítaniu.  

 Na základe informácie ÚRSO o  zámere zriadiť odborné komisie, ktoré umožnia predstaviteľom 
priemyselných odberateľov, ako aj zástupcom zraniteľných odberateľov reálne vyhodnotiť aktuálny 
dopad regulovaných cien elektriny, plynu, tepla či vody na priemysel a hospodárstvo SR a tiež 
dopad regulovaných cien na domácnosti, predovšetkým na ľudí postihnutých energetickou 
chudobou, ZBHS deklarovalo pripravenosť aktívne sa zapojiť do práce novozriadených odborných 
komisií.   

 
AUGUST 2020 
 

 31. augusta sa zástupcovia ZBHS zúčastnili rozporového konania k návrhom noviel zákonov  
150/2013 o ŠFRB a 443/2010 o dotáciach na rozvoj bývania a sociálnom bývaní, ktoré sa 
uskutočnilo v priestoroch MDV SR.   ZBHS predložilo k návrhom dve zásadné pripomienky.  Prvá  
pripomienka obsahovala návrh na doplnenie podmienok pre získanie štátnej podpory na výstavbu 
nájomných bytov o záväzok prijímateľa podpory  zabezpečiť starostlivosť o bytovú budovu s 
nájomnými bytmi  odborne spôsobilou osobou, ktorá spĺňa podmienky na výkon tejto činnosti 
podľa osobitného predpisu. Druhá pripomienka  obsahovala návrh na doplnenie zákona o možnosť 
použitia finančných prostriedkov fondu prevádzky, údržby  opráv bytovej budovy aj na 
financovanie výdavkov spojených s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy nájomných bytov.   

 Ministerstvu hospodárstva sme zaslali podnet na zlepšenie podnikateľského prostredia 
a odstránenie zbytočnej byrokracie. Konkrétne ZBHS navrhuje zmenu príslušných vyhlášok tak, aby 



  

bolo jednoznačne určené, že distribúcia elektriny a dodávka elektriny do spoločných častí a 
spoločných zariadení bytového domu tvoriacich odberné miesto bytového domu,  sa považuje za 
distribúciu elektriny a dodávku elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti, a to bez ďalších 
podmienok.  

 
SEPTEMBER 2020  
 

 16. septembra sa uskutočnilo vo Zvolene rokovanie členovia správnej rady a kontrolnej a revíznej 
komisie ZBHS.  Predmetom rokovania bolo hospodárenie združenia, aktuálna problematika výkonu 
správy, postup pri organizovaní schôdzí vlastníkov počas pandémie. 

 Ministerstvu hospodárstva sme zaslali ďalšie návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia – 
zníženie kvóra pre hlasovanie vlastníkov bytov z nadpolovičnej väčšiny všetkých na nadpolovičnú 
väčšinu prítomných vlastníkov, a požiadavku na zrovnoprávnenie podmienok pre správu bytového 
domu bez ohľadu na to, ktorý subjekt správu vykonáva.   

 28. septembra zahájila AINOVA ďalší akreditovaný kurz Správa bytového fondu. Na kurz sa 
prihlásilo a finančný príspevok ZBHS využilo aj 7 zamestnancov našich členských organizácií.    

OKTÓBER 2020 

 Organizovanie odbornej konferencie ZBHS bolo z dôvodu pandémie zrušené.  
 Ministerstvo financií, Slovenskú obchodnú inšpekciu, aj Úrad verejného zdravotníctva sme 

požiadali o stanovisko k organizovaniu schôdzí vlastníkov bytov počas pandémie.  
 Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody vyzvala všetky združenia v oblasti správy bytových domov, 

vrátane ZBHS na spoluprácu v oblasti prípravy novej legislatívy rozpočítavania tepla a vody. 
Asociácia zároveň definovala kľúčové problémy legislatívy z ich pohľadu.   

NOVEMBER 2020 

 Na základe zverejnenej predbežnej informácie o príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii, Združenie bytového hospodárstva na Slovensku predložilo  
podnet na zmenu - doplnenie § 16, ods. 6  zákona tak aby bolo zrejmé, že žiadosť o zistenie chyby 
určeného meradla predkladá správca domu na náklady vlastníka určeného meradla.       

 Od 1. novembra sa novým členom ZBHS stala spoločnosť MADJAN, s.r.o., Bratislava. Hlasovanie 
správnej rady o prijatí nového člena sa uskutočnilo elektronickou formou.  

 Úrad na ochranu osobných údajov sme požiadali o stanovisko k problematike inštalácie domového 
vrátnika – videotelefónu s dotykovým ovládaním v bytových domoch.  

 V rámci diskusného fóra k novele zákona 182/1993 nám ministerstvo financií predložilo združeniu 
na pripomienkovanie návrh  legislatívnej úpravy elektronického hlasovania vlastníkov bytov a NP.  

DECEMBER 2020 

 Ministerstvo financií predložilo združeniu v rámci diskusného fóra návrh na legislatívnu úpravu 
zákona 182/1993 v časti týkajúcej sa ročného vyúčtovania.        

 Tak, ako počas celého roka, aj v decembri  ZBHS odpovedalo na desiatky otázok členských 
organizácií, ale aj predstaviteľov spoločenstiev vlastníkov a jednotlivých vlastníkov bytov.  
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Akreditovaný vzdelávací program 
SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU  
prebieha on-line 
 

 

 

Program Správa bytového fondu prebieha každo-
ročne od roku 2013 a bol zostavený aj v spolupráci so 
strešnými organizáciami správcov - ZBHS a SZBD. 
Účastníci získajú Osvedčenie o absolvovaní akredito-
vaného vzdelávacieho programu s celoštátnou plat-
nosťou. Školenie prebieha obvykle formou štyroch 
niekoľkodňových sústredení v priestoroch AINovy    
vo Svätom Jure.  
 
Priebeh vzdelávania v roku 2020 bol špecifický tým, 
že sme vzhľadom na protipandemické opatrenia boli 
nútení prejsť na formu on-line vzdelávania. Prvé troj-
dňové  sústredenie prebehlo prezenčne, avšak druhé 
a aj ďalšie dve nasledujúce už museli byť on-line. Po 
komunikácii s ministerstvom školstva a následnej 
kontrole priebehu vyučovania z ich strany, nám bolo 
umožnené využiť túto formu.  
 
On-line vzdelávanie bolo výzvou pre lektorský zbor, 
pre účastníčky a účastníkov školenia a aj pre AINovu, 
keďže prechod na novú formu sa musel udiať doslo- 
va z jedného dňa na druhý. Na všetkých stranách sa 
však podarilo všetko rýchlo zvládnuť.  On-line forma 
bola pre AINovu, organizátora školenia, prekvapivo 
prácnejšia ako obvyklá prezenčná - celý priebeh 
vzdelávania sa podľa požiadavky ministerstva nahrá- 
val a archivoval, pred každým sústredením bolo po- 
trebné overiť, do akej miery sa lektorka/lektor orien- 
tuje v platforme Zoom, prípadne priebežne riešiť 
drobné technické komplikácie.  Dokumentácia, ktorá 
je vyžadovaná pri akreditovaných programoch sa rie- 
šila elektronickou poštou. Celý program sa podarilo 
zvládnuť ku vzájomnej spokojnosti a 23 absolventiek 
a absolventov získalo osvedčenie. 

Po obsahovej stránke zostáva program nezmenený 
a naďalej plne reflektuje aj požiadavky nového zá- 
kona o správcoch z dielne MDV SR, ktorý vstúpil do 
platnosti 1. 1. 2016 a stanovil jeho rozsah (90 vyuč. 
hodín) a základné tematické okruhy.  
 
Garantom vzdelávacieho programu je nepretržite 
od r. 2012 Ing. arch. Elena Szolgayová, PhD., dlho- 
ročná generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky 
a mestského rozvoja na Ministerstve dopravy a vý- 
stavby SR, dnes expertka Výboru pre mestský roz- 
voj, bývanie a pozemkový manažment Európskej 
hospodárskej komisie OSN. 
 
Absolvovanie programu je jednou z podmienok na 
povinný zápis do zoznamu správcov, ktorý vedie 
spomínané ministerstvo. Už existujúci a aj novo- 
vznikajúci správcovia mali povinnosť zapísať sa do 
zoznamu správcov najneskôr do konca roka 2017. 
Aj po roku 2017 však stále pokračuje záujem o ško- 
lenie, keďže vznikajú ďalšie nové spoločnosti venu- 
júce sa správe, alebo si už existujúci správcovia 
dávajú vyškoliť ďalších pracovníkov. 
 
V roku 2021 plánuje AINova uskutočniť jedno, ale-
bo dve školenia v závislosti od počtu záujemcov           
a tiež aj podľa možností, resp. obmedzení súvisia- 
cich s pandémiou. Nábor je  otvorený a už sa začí- 
najú hlásiť prví záujemcovia.  
 

V prípade záujmu o nástup na školenie kontaktujte 
AINovu (ainova@ainova.sk), alebo vedenie ZBHS. 
Podrobnejšie informácie o obsahu vzdelávacieho 
programu môžete nájsť na:  
www.ainova.sk/vzdelavanie 
 

Mgr. Lucia Gembešová  
členka vedenia AINovy 

 
Dlhodobým podporovateľom tohto vzdelávacieho projektu je 
Fond Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., na rozvoj bytového hos- 
podárstva. PSS, a. s. spolufinancovala aj slovensko-nemecký 
medzinárodný projekt v rokoch 2006 – 2008, ktorý analyzoval 
kvalitu správy bytového fondu na Slovensku a definoval osno- 
vu predmetného vzdelávacieho programu. Realizáciu školení 
následne podporila aj Allianz - Slovenská sporiteľňa, a. s. 
 

                                      
 

 



  

 

Koncoročné odpočty meračov  
 
Aktuálna pandemická situácia na Slovensku prináša so sebou aj otázky súvisiace s vykonávaním 
koncoročných odpočtov pomerových meračov tepla a vodomerov v bytoch a nebytových priestoroch. 
Ukázalo sa, že vyhrali tí, ktorí majú inštalované merače s možnosťou diaľkového odpočtu údajov. Stále ale 
zostáva pomerne veľký počet domácností, kde bude potrebné vykonať fyzické odpočty. Nedá sa vylúčiť, 
že  časť vlastníkov bytov v obave pred nákazou koronavírusom odmietne vpustiť osobu vykonávajúcu 
odpočty do bytu, na druhej strane rovnaké obavy z nakazenia  môžu mať aj odpočtári. Zaujímalo nás, ako 
sú na  koncoročné odpočty pripravené naše členské organizácie Techem, spol. s r.o. Bratislava 
a  ista  Slovakia, s.r.o., Bratislava. Budú odpočty za rok 2020 prebiehať štandardným spôsobom, majú 
spoločnosti pripravené náhradné riešenia a môžu sa správcovia spoľahnúť na to, že potrebné podklady pre 
ročné vyúčtovanie nákladov budú mať k dispozícii včas?  
 
Eliana Kostolány, konateľka spoločnosti TECHEM, spol. s r.o., Bratislava:  
     Epidemická situácia nás postavila ešte koncom septembra 2020 pred problém, ako zvládnuť odpočty za 
tohtoročnú vykurovaciu sezónu. Aj napriek tomu, že takmer 90% nášho portfólia je osadené rádiovou 
technológiou, stále sú tu bytové domy odkázané na manuálny zber dát - v našom prípade sa ide 
o štvormiestne číslo. Po triezvom zvážení situácie nám bolo jasné, že inak ako samoodpočtom to tentoraz 
nepôjde. V úvahe boli dve možnosti, a to mobilná aplikácia alebo papierová forma, avšak v snahe 
nediskriminovať tú časť obyvateľstva, ktorá nemá úplne blízko k IT technológiám, sme sa priklonili ku 
tradičnejšiemu peru a papieru.   
 

 
     Mnohé bytové domy už dostali svoj balíček so samoodpočtovými protokolmi a musím konštatovať, že nás 
veľmi teší pochopenie zo strany užívateľov bytov, s ktorým sa v posledných dňoch stretávame. Veríme tomu, 
že odpočty prebehnú bez zásadných problémov a užívatelia bytov dostanú svoje vyúčtovania včas a v kvalite, 
na akú sú už tradične od spoločnosti TECHEM zvyknutí.   
  
Na záver by som rada využila možnosť a popriala všetkým členom pokojné Vianočné sviatky, úspešné 
vykročenie do Nového roka a hlavne pevné zdravie.   



  

 
 
Ing. Sylvia Martinkovičová, manažérka oddelenia rozúčtovania, ista Slovakia, s.r.o., Bratislava:   
 
 
     Naša spoločnosť sa na realizáciu odpočtov so vstupom do bytov intenzívne pripravuje. Zatiaľ nebolo 
vydané usmernenie alebo zákaz vykonávania tejto činnosti, takže plánujeme postupovať tak, ako ostatné 
roky, nakoľko rozúčtovanie na základe skutočnej spotreby považujeme za najspravodlivejšie a legislatívne 
korektné. 
 
 
 

 
 
 
 
     Samozrejme očakávame, že nebude možné odčítať všetky byty alebo budovy, či už z dôvodu karantény 
alebo neochoty sprístupniť byty. Problémom bude dodržanie termínu povinných nahlášok TÚV dodávateľom 
tepla, ktorý je už 31. januára 2021. 
 
     Za našu spoločnosť sa prikláňame k posunu termínu nahlášok, ako aj lehoty povinnosti doručenia ročného 
vyúčtovania. Tým by správcovia aj dodávatelia rozúčtovania získali viac času a odpočty by sa mohli realizovať 
v čase priaznivejšej pandemickej situácie.  
 

 
 

 
 



                                                   
 

   

 

    Vaši partneri pri poistení viac ako 23 rokov 
 

 

 

 

Vážení členovia ZBHS,  

  dovoľte mi  v mojom mene, aj v mene oboch našich spoločností poďakovať Vám za spoluprácu 
a prejavenú dôveru v roku 2020. Vážime si Vašu priazeň, ktorú ste nám zachovali v tomto neľahkom 
období a sme hrdí na to, že ste patrili medzi našich významných klientov.  

Rok 2020 nebol jednoduchý a priniesol mnoho výziev pre nás všetkých - začiatok roku sa u nás 
niesol v znamení riešenia poistnej udalosti výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove. Pri 
výbuchu plynu 6. decembra 2019 boli poškodené aj bytové domy našich klientov. Náš tím urobil všetko, 
čo bolo v jeho silách, aby sa rodiny z poškodených bytov mohli čo najskôr vrátiť domov. Priamo na mieste 
sme zriadili dočasnú kanceláriu, kde naši klienti nahlasovali škody vzniknuté na ich majetku. Za veľký 
úspech  - ktorý by bez proaktívneho prístupu správcovskej spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a. s. 
Prešov nebol možný - považujem fakt, že Vianoce slávila väčšina našich klientov už opäť vo svojich 
bytoch s vymenenými oknami. 
Táto poistná udalosť poukázala na dôležitosť správneho stanovenia poistnej sumy bytového domu. 
Teším sa, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu so spoločnosťou Ústav certifikácie budov, a. s., ktorá 
rieši túto problematiku na profesionálnej úrovni. Zahájili sme rokovania s prezídiom ZBHS o prínose 
certifikácie poistných súm bytových domov; bližšie informácie o celom projekte poskytneme v priebehu 
budúceho roku. 

Začiatkom jari zásadne narušil bežné fungovanie organizácií, zamestnávateľov i rodín 
koronavírus COVID-19. Následná pandémia nás postavila pred úplne nové výzvy. Zrušené konferencie 
a obmedzené osobné stretnutia sú len malou kvapkou v mori dôsledkov pandémie. Reštriktívne 
opatrenia mali vplyv na podnikanie vo všetkých oblastiach, najviac však zasiahli našich obchodných 
partnerov podnikajúcich v cestovnom ruchu.  
Hoci v súčasnosti sme kvôli pandémii nútení obmedzovať náš osobný kontakt - a tento stav bude 
pravdepodobne pretrvávať aj v nasledujúcich mesiacoch - robíme všetko pre to, aby sme Vám aj v roku 
2021 poskytovali profesionálne služby a zostali Vaším spoľahlivým obchodným partnerom.  

Prajeme Vám veľa síl na úspešné zvládnutie všetkých povinností, ktoré Vás čakajú v poslednom 
mesiaci tohto roku, príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu blízkych a v novom roku veľa 
pracovných aj osobných úspechov! 
 

S úctou   
                                                                                         

Ing. Daniel Žilovec 
predseda predstavenstva 

                                                                                                                                 
Partnerské združenia a zväzy:  



 
Vážení čitatelia,  

určite ste aj Vy postrehli aktívne riešenie problému výšky poistných súm bytových domov a ich 
správnosti v rôznych publikáciách a v súčasnej dobe aj prostredníctvom konferencií, prebiehajúcich 
online. Poukazuje sa najmä na problém podpoistenia, ktorý vyplýva z nesprávnej, resp. nesprávne 
určenej poistnej sumy. S určením správnej poistnej sumy úzko súvisí problematika jej aktualizácie. Aj 
keby bola totižto táto hodnota určená pomocou znaleckého posudku, čo je z pohľadu poistenia jeden 
z veľmi dôveryhodných údajov, aktuálna ostáva iba po určitú dobu. Je to preto, že poistná suma musí 
odrážať súčasnú cenu stavebných materiálov a práce. Tá sa v priebehu času ale mení a spolu s ňou aj 
poistná suma. To, ako sa vyvíjajú ceny stavebných materiálov a tým ovplyvňujú poistnú sumu, sa 
dočítate ďalej v článku. 

Ako iste viete, každý bytový dom by na základe všeobecných poistných podmienok mal byť 
poistený na tzv. novú hodnotu. To znamená, že pokiaľ by na bytovom dome nastala totálna škoda, 
po ktorej tento objekt už nebude ďalej možné obývať, mala by Vám poisťovňa poskytnúť dostatok 
finančných prostriedkov na výstavbu nového bytového domu, v zodpovedajúcej kvalite, zo súčasných 
materiálov. Táto veta je pre problematiku tohto článku veľmi dôležitá. Preložené do ľudskej reči to 
totižto znamená, že nezáleží na tom, z akého materiálu máte bytový dom postavený, dostanete 
peniaze na taký bytový dom, aký sa dá za použitia súčasných metód postaviť. Vieme, že z panelov sa 
domy už príliš nerobia. Preto, pokiaľ by napríklad nastala totálna škoda na „paneláku“, dostali by ste 
financie na postavenie stavby za použitia aktuálnej technológie výstavby, napr. murovania. 

Na tomto mieste sa pomaly dostávame do centra spomínanej problematiky. Tou je otázka 
vyplývajúca z uvedeného: 
Ak by poisťovňa po totálnej 
škode vyplatila peniaze na 
výstavbu nového bytového 
domu zo súčasného 
materiálu, za súčasné ceny, 
akú výpovednú hodnotu má 
neaktuálna poistná suma, 
ktorá má odrážať práve 
tieto náklady? Samozrejme, 
že žiadnu, pretože ako sa 
dozviete ďalej, počas 
uplynulých rokov stúpli ceny 
stavebných materiálov a 
prác niekoľkonásobne. Toto 
sa však nevzťahuje iba na 
naozaj staré poistné sumy, 

ale aj na tie nové – aj tie nie viac ako 5 rokov staré - alebo dokonca minuloročné! Vývoj cien v 
stavebníctve je neustály a vo všeobecnosti inklinuje skôr k nárastu. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že určiť poistnú sumu je časovo náročné, predstavuje to 
administratívnu záťaž pri sledovaní vývoja cien a už vôbec to nie je jednoduché. Pri výpočte 
východiskovej hodnoty budovy uvažujeme množstvo premenných, ktoré musia korešpondovať jednak 
s existujúcimi predpismi a tiež so všeobecnými poistnými podmienkami, tak, aby výsledná suma 
odrážala reálne náklady na výstavbu bytového domu, čo je v súčasnosti u mnohých poisťovateľov 
problém z dôvodu nedostatočnej alebo dokonca chýbajúcej metodiky výpočtu poistnej sumy. Aby sme 
si vedeli viac priblížiť tvrdenia uvedené v posledných dvoch odstavcoch, prizvali sme k tomuto článku 
dvoch zainteresovaných ľudí z oblasti poistenia a znalectva nehnuteľností. 



 
1. AKO (NE)FUNGUJE URČENIE POISTNEJ SUMY 

„Poistná suma by mala spĺňať reálnu východiskovú (novú) hodnotu bytového domu, ale 
zároveň by mala byť v súlade so všeobecnými poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami. 
Preto máme za to, že nie je jednoduché ju určiť a tak potrebujeme širší pohľad na výpočet takejto 
sumy. Spôsob definovania poistnej sumy na Slovensku nie je jasný, resp. nekorešponduje s reálnou 
hodnotou nehnuteľnosti, funguje na koeficiente určenom metodikou poisťovní, ktorý však nemusí 
odrážať reálne východiskové ceny. Jednou z možností je napr. znalecký posudok, ktorý poisťovne robia, 
ale len v prípade väčšej škodovej udalosti, čo už môže byť neskoro. Práve to, že poisťovateľ nie je 
schopný jasne definovať poistnú sumu vo svojej vlastnej réžií a poistnú sumu sa dozviete prakticky až 
zo znaleckého posudku po rozsiahlej škode, spôsobuje nemalé problémy pri následnom vyplácaní 
finančných prostriedkov.  

Ako správcovi bytových domov sa Vám potom môže veľmi jednoducho stať, že pri poistnej 
zmluve na bytové domy v hodnote niekoľko desiatok až stoviek miliónov eur, vzniknú bez pravidelnej 
aktualizácie odchýlky na poistných sumách až do výšky 32%! Pokiaľ si toto percento premietneme do 
uplatnenia podpoistenia pri škode, môžeme sa dostať do veľmi nepríjemnej situácie, napríklad: Bytový 
dom je od roku 2008 poistený na 1 000 000 €. Odchýlka tejto sumy od reálnej hodnoty v roku 2020 je 
spomínaných 32% (percento podpoistenia). V prípade, že vznikne poistná udalosť, po ktorej nie je 
možné bytový dom ďalej obývať, t.j. totálna škoda, poisťovňa si prizve znalca a ten zistí že 1 000 000 € 
nespĺňa reálnu hodnotu. Následne poisťovňa kráti poistné plnenie o percento podpoistenia - teda 
nevyplatí 1 000 000 €, ale čiastku zníženú o 32%, teda 680 000 €. 

V tomto prípade ale neuvažujeme jeden veľmi dôležitý fakt. Horeuvedený príklad vychádza z 
predpokladu, že ste mali už na začiatku poistnú sumu určenú správne. To sa však stáva veľmi zriedkavo. 
Zo skúsenosti môžem povedať, že často nájdeme poistné sumy líšiace sa od reálnej hodnoty aj o 150% 
a, bohužiaľ, neboli v priebehu rokov ani aktualizované.  

 
Z toho čo som napísal môže vyplynúť, že určenie správnej poistnej sumy je ako výstrel do tmy, 

možno sa trafíte, ale skôr nie. Z tohto dôvodu sa naša spoločnosť rozhodla spolupracovať s autorom 
tohto článku, ktorý sa zaoberá práve tvorbou a využitím správnej a znalecky overenej metodiky výpočtu 
poistnej sumy. Osobne verím, že aj ostatný obsah príspevku Vám umožní priblížiť sa a lepšie 
porozumieť tejto problematike.“ – Peter Dulka, poistný poradca pre bytové domy. 



 
 

2. VÝVOJ CIEN V STAVEBNÍCTVE  
 
„Keď hovoríme o cenách v stavebníctve, máme na mysli cenu stavebných prác,  nákupnú cenu 

stavebných materiálov a výrobkov. Tieto ceny ovplyvňujú výslednú cenu, za ktorú sa dá stavba postaviť. 
Či tieto ceny rastú alebo klesajú, závisí od veľa faktorov,  ako napr. stav ekonomiky na Slovensku,  ale 
aj v zahraničí, stav stavebnej produkcie (v akom množstve sa stavia v danej dobe; napr. pri veľkom 
množstve je nedostatok stavebných pracovníkov / firiem, čo zvyšuje ceny), rast miezd, vývoj cien 
energií, atď. dá sa povedať, že ide o infláciu v odbore stavebníctvo. 

Na Slovensku sleduje vývoj cien v stavebníctve Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorý 
vydáva pravidelne každý štvrťrok publikáciu: Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov 
spotrebovávaných v stavebníctve SR. Súdni znalci z odvetvia Odhadu hodnoty nehnuteľností používajú 
v znaleckých posudkoch pri výpočte východiskovej hodnoty stavieb, na jej prepočet na aktuálnu 
cenovú úroveň, tzv. koeficient vyjadrujúci vývoj cien – kCU, ktorý vychádza zo spomínaných indexov 
vývoja cien vydávaných Štatistickým úradom.  

 

 

To, ako sa vyvíjali ceny v stavebníctve za posledných 20 rokov je vidieť v uvedenom grafe. 
Zrejmý je z neho stály rast cien. Dokonca aj počas ekonomickej krízy z rokov 2008 – 2009, sa rast cien 
nezastavil, len spomalil. Z grafu vidieť, že za posledných 20 rokov narástli ceny o 89%, alebo za 
posledných 10 rokov o 22% a to bol rast spomalený spomínanou krízou. Znamená to, že ak sa určitý 
bytový dom dal postaviť v roku 2010 za 1 000 000 €, v súčasnosti by sa dal postaviť za 1 220 000 €.    

Poistné sumy bytových domov, ktoré by mali pokryť náklady na postavenie zodpovedajúceho 
bytového domu v prípade poistnej udalosti, by mali byť pravidelne aktualizované podľa aktuálneho 
vývoja cien v stavebníctve. Inak budú každým rokom viac a viac podpoistené.“ – Ing. Martin Kebísek, 
znalec v obore nehnuteľností. 

 
3. AKO ZARUČIŤ SPRÁVNE POISTNÉ SUMY 

 
Na základe uvedených bodov vidíme, že poistnú sumu nie je len obtiažne určiť správne, ale ju 

treba dokonca pravidelne aktualizovať podľa toho, v akej situácií sa práve trh s nehnuteľnosťami 
a stavebníctvom nachádza. Tu sa väčšina z nás prestane orientovať, resp. problematiku už ďalej nerieši, 
napriek tomu, že už na prvý pohľad sa jedná o kritický bod tejto tematiky.  



 
Spôsobené to je najmä tým, že ceny znaleckých posudkov na bytové domy sa pohybujú 

v stovkách, až tisíckach eur, čo je investícia, s ktorou by prevažná väčšina vlastníkov bytov na Slovensku 
nesúhlasila ani jednorazovo a už vôbec nie na pravidelnej báze. Ďalším problémom je nedostatok 
znalcov oceňujúcich bytové domy ako celky, na východiskovú hodnotu, t. j. cenu výstavby a ešte menej 
je tých, ktorí sú ochotní zohľadniť hodnotu bytového domu v súlade so všeobecnými poistnými 
podmienkami.  

Vymenovali sme si teda deficity typu nedostatok špecializovaných znalcov, nepresná metodika 
a nutnosť pravidelnej aktualizácie poistných súm. Avšak tento článok nevznikol za účelom osočiť 
poistenie bytových domov alebo na poukazovanie na problémy spojené s výpočtom poistnej sumy. 
Ako spoločnosť hľadáme odpovede práve na uvedené problémy a snažíme sa ich v čo najširšej možnej 
miere riešiť. Jedným z riešení, ktoré ponúkame, je certifikácia poistných súm bytových domov. 

Ústav certifikácie budov a.s. je jediná spoločnosť na Slovensku, ktorá vytvorila koncept určenia 
východiskovej hodnoty bytového domu tak, aby bola určená profesionálne, správne, v súlade so 
všeobecnými poistnými podmienkami a tak, aby sa dala pravidelne aktualizovať bez potreby značného 
finančného zaťaženia vlastníkov bytového domu.  

V spolupráci so znaleckými organizáciami a za využitia najmodernejších technológií v oblasti 
satelitných máp a ortofotogrametrie vieme určiť správnu poistnú sumu Vášho bytového domu na 
počkanie, za sumu pohybujúcu sa nie v tisícoch, ale v desiatkach eur. Je ale jasné, že iba dobré slovo 
už v dnešnej dobe nestačí. Preto ku každému výpočtu na bytový dom prikladáme jedinečný certifikát 
správnej poistnej sumy. Napriek tomu, že certifikáty rôznych druhov už vydáva takmer každá 
spoločnosť, každý z našich certifikátov je dodatočne krytý riadnym znaleckým potvrdením 
vyhotoveným expertom v oblasti znalectva a odvetví nehnuteľností. 

 

O spôsoboch a metódach ktorými sa zaoberáme pri týchto výpočtoch by sme museli zabrať neúmerne 
viac priestoru, ako je týchto pár strán. Preto ku koncu nášho článku už len dúfam, že Vám priniesol širší 
náhľad na problematiku zmien cien v stavebníctve, určovanie poistných súm a možností, ktoré pre 
správcov prinášame ako spoločnosť.  



  

 
ČLENSKÁ  ZÁKLADŇA ZBHS 

 
K 1. decembru 2020 má Združenie bytového 
hospodárstva na Slovensku 79 členov, ktorí vykonávajú 
správu viac než 165 tis. bytov.  

 
 

 
 

PREDSTAVUJEME NOVÉHO ČLENA 
ZDRUŽENIA 
 
Od 1. novembra 2020 sa riadnym členom Združenia 
bytového hospodárstva na Slovensku stala spoločnosť 
MADJAN, s.r.o., Bratislava. 
 
     Spoločnosť MADJAN, s.r.o. vznikla za účelom vytvoriť 
spoločnosť ktorej hlavným a dlhodobým predmetom 
činnosti sú správcovské služby.  
 
     Správcovské služby poskytuje najmä pre bytové 
domy, polyfunkčné, administratívne a hospodárske 
objekty fyzických alebo právnických osôb, ktoré vlastnia 
nehnuteľnosť alebo túto prenajímajú. Filozofiou firmy je 
poskytovať transparentné, prehľadné a 
zrozumiteľné služby všetkým vlastníkom. Pre 
zabezpečenie týchto služieb spoločnosť tvoria 
zamestnanci dlhodobo pracujúci v obore správy 
nehnuteľností. 
 
 
 

 
 

 

Nového člena vítame v našej rodine profesionálnych 
správcov a veríme, že spoločne naštartujeme 
spoluprácu výhodnú pre všetky zúčastnené strany.  
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