ÚVOD
Tohtoročná konferencia, ktorá sa konala v dňoch 18.-19. apríla 2013 sa z kapacitných dôvodov
uskutočnila tentoraz v Novoľubovnianskych kúpeľoch. Hotel Sorea ponúkol účastníkom viac priestoru
na ubytovanie a komfortnejšiu kongresovú sálu.
Na základe neustále zasielaných otázok, žiadostí o pomoc a prosieb o radu pri výkone správy
nehnuteľností sa Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností rozhodlo zopakovať konferenciu
„SPRÁVA BUDOV“, ktorá minulý rok zaznamenala mnoho pozitívnych ohlasov.
Konferencia sa opäť niesla v duchu pomoci správcom, správcovským spoločnostiam, bytovým
družstvám a spoločenstvám vlastníkov bytov, ako aj samotným užívateľom nehnuteľností. Kladné
odozvy minuloročnej 1. medzinárodnej konferencie „SPRÁVA BUDOV“ boli motiváciou pre Združenie
správcov a užívateľov nehnuteľností, ktoré sa tohto roku v spolupráci s V.O.Č. Slovakia, s.r.o.
rozhodlo zorganizovať 2. ročník tejto konferencie. Konferencia je venovaná všetkým, ktorí chcú
prispieť k zlepšeniu úrovne správy nehnuteľností na Slovensku a chcú sa priamo alebo nepriamo
podieľať na tvorbe novej legislatívy pre správcov.
V záverečnej správe z konferencie „SPRÁVA BUDOV 2013“ sa pokúsime zhrnúť problémy, ktoré boli
predostreté a na ktoré odpovedali fundovaní odborníci. Našim cieľom je na najbližších stranách
priblížiť prednášky a prezentácie, ktoré boli prezentované. Veríme, že 2. medzinárodná konferencia
zameraná na správu budov priniesla očakávané odpovede a podnety a tiež, že správcom
a správcovským spoločnostiam poskytla odpovede a zástupcom z ministerstva výstavby priblížila
dennú realitu pri vykonávaní tejto neľahkej činnosti, a tým napomohla pri vytváraní nového zákona.

ORGANIZÁCIA
Aj tohto roku sa organizátori konferencie v prípravnom výbore rozhodli požiadať o záštitu konferencie
pána ministra výstavby. Jeho súhlas, ako aj prítomnosť prednášateľov z MDVRR SR boli garanciou,
že 2. medzinárodná konferencia „SPRÁVA BUDOV 2013“ bola opätovne naozaj na vysokej úrovni.
Odbornými garantmi konferencie boli aj teraz zástupcovia SvF TU Košice a Stavební fakulty ČVUT
Praha. Organizačne konferenciu zabezpečovali pracovníčky V.O.Č. Slovakia, s.r.o. Všetkým za ich
prácu a podporu patrí srdečná vďaka.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ KONFERENCIE
Pod vedením odborných garantov - doc. Ing. Danice Košičanovej, PhD., zo SvF TU Košice a doc Ing.
Pavla Svobodu, CSc., z Fakulty Stavební ČVUT Praha, bola konferencia rozdelená do 5 sekcií. Každá
z nich prebiehala pod vedením vedúceho sekcie nasledovne:
I.
II.
III.
IV.
V.

Finančné riešenia pri obnove budov, Facility management
Technické riešenia, údržba a bezpečnosť bytových domov
Legislatíva pri výkone správy BDaNP
TZB v bytovom dome
Praktické riešenia problémov spojených so správou budov

Každú sekciu tvorili prednášky odborníkov, na ktoré účastníci aktívne reagovali. V závere bol
vytvorený priestor na pripomienky, otázky a odpovede. Polhodinový vyhradený čas na diskusiu bolo
ťažké dodržať a vtesnať sa doň, nakoľko práve o túto časť konferencie mali účastníci najväčší záujem.
Už tradične najväčší záujem o diskusiu sme zaznamenali v sekcii III. (Legislatíva pri výkone správy
BDaNP) a sekcii V. (Praktické riešenia problémov spojených so správou budov). Namiesto
plánovaného ukončenia konferencie o 15.00 hod sa správcovia rozchádzali približne okolo 17.00 hod,
pričom množstvo otázok ostalo ešte nedoriešených...

CIEĽOVÉ SKUPINY
Konferencia bola určená pre nasledujúce cieľové skupiny:
správcovia a správcovské spoločnosti všetkých typov správ bytových domov a nebytových priestorov,
pracovníci štátnej správy, ktorí majú na starosti správu nehnuteľnosti, predsedovia aj členovia
stavebných aj správcovských bytových družstiev, zástupcovia správcov bytového hospodárstva, či
predsedovia alebo členovia spoločenstiev vlastníkov bytov.
Na konferenciu prišli aj niektorí poskytovatelia služieb, spojených so správou nehnuteľností
a spoločnosti, ktoré vedia správcom ponúknuť svoje produkty z finančného sektoru, ale aj firmy, ktoré
poskytujú meranie a reguláciu, materiály a technológie zamerané na zatepľovanie a komplexnú
obnovu bytových domov, zabezpečovacie zariadenia či poštové schránky.
Prvýkrát sa konferencie zúčastnili aj výrobcovia kotlov, ktoré sú vhodné do kaskádového vykurovania
bytových domov, v prípade odčlenenia sa bytového domu od CZT. Lastovičkou bol aj výrobca
vodovodných batérií a spoločnosť, ktorá realizovala aplikáciu tepelného čerpadla už v dvoch bytových
domoch na Slovensku.

INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
Otázky, ktoré sa vyzbierali do diskusného fóra uvádzame prehľadne v závere tohto vyhodnotenia
konferencie. Čas na prípravu odpovedí sa ukázal ako rozumná investícia. Podľa sekcií sa na záver
zodpovedali otázky, ktoré boli nezriedka spresnené a doplnené prítomnými správcami. Opätovne
musíme poznamenať, že legislatívna sekcia, ako aj sekcia praktických riešení problémov spojených
so správou budov budú v budúcnosti musieť dostať väčší časový priestor.
Hlavným poslaním konferencie bolo odpovedať na problémy spojené so správou nehnuteľností a nájsť
čo najvhodnejšie riešenia. Je veľkou škodou, že sa konferencie nezúčastnili tvorcovia zákona číslo
182/93 Z.z., lebo veľká časť diskutovaných problémov bola práve na adresu nejasností pri aplikácii
tohto zákona v praxi.
Nosníkom a azda najväčším lákadlom bola opäť účasť zástupcov z MDVRR SR. Tí prišli, aby
účastníkom predniesli základy z nového, pripravovaného zákona. Základnou myšlienkou
a požiadavkou prednášateľov z ministerstva bolo vypočuť si aktívne pripomienky účastníkov pri
vytváraní nového zákona o podmienkach výkonu správy. Vyslaní zástupcovia z ministerstva dostali aj
v neformálnych diskusiách podnety priamo od ľudí z praxe a dotknutej oblasti, aby zákon pripravili čo
najlepšie a najvhodnejšie pre správcov.
Veľkému záujmu sa tešil advokát Mgr. Andrej Vlk, ktorý bol atakovaný otázkami, ako majú správcovia
postupovať pri riešení každodenných problémov. Úplne na záver sa v poslednej sekcii rozvinula
niekoľkohodinová diskusia.

NOVINKY
Konferencia sa prvýkrát zamerala bližšie aj na problematiku Facility managementu, teda na
poskytovanie služieb spojených s bývaním a užívaním nehnuteľností. Problematike FM sa mimo
vedúcej I. sekcie – Ing. Jarmily Rimbalovej venuje aj náš vzácny hosť doc. Ing. et Ing. František Kuda,
CSc., z Katedry městského inženýrství, Fakulty stavební VŠB-TU. Autor viacerých kníh a publikácií
svojou prednáškou ozrejmil hlavne správcom, čo všetko predstavuje FM v praxi.
Technická sekcia bola zameraná na alternatívne zdroje vykurovania formou samostatných kotolní pri
zoradení kotlov v kaskádach. Zaujímavou bola aj prednáška o opatreniach na zefektívnenie sústavy
ÚK a TV po zateplení BD, či prednáška o realizácii vykurovania BD tepelnými čerpadlami. Na
Slovensku sú málokde aplikované solárne kolektory, ktoré zdobia strechy bytových domov
v BD Orlová. Účastníci konferencie sa preto potešili skúsenostiam zo správy solárnych systémov,
prednáška potvrdila, že dá sa to realizovať aj u nás, čím by sa prispelo k úsporám energií pri výrobe
TÚV.

ÚČASTNÍCI KONFERENCIE
Konferencia bola počtom účastníkov podobná minuloročnej. Celkovo sme v Novoľubovnianskych
kúpeľoch zaregistrovali 222 zúčastnených, z čoho 122 bolo z radov správcovských spoločností.

Rozdelenie správcov podľa pôvodu
Profesionálni správcovia (živnostníci, s.r.o., a.s.)
Družstvá (stavebné a správcovské)
Spoločenstvá vlastníkov
Mestské bytové podniky, bytové hospodárstva a pod.
Neziskové organizácie, občianske združenia a pod.

POČET
65
32
10
3
12

Spolu

122

Cieľom konferencie bolo, aby sa správcovia stretli na jednom mieste so zástupcami z MDVRR SR
a podnetmi z praxe pripomienkovali pripravovaný zákon o podmienkach výkonu správy. Je veľmi
dôležité, aby práve ľudia z praxe predniesli problémy, s ktorými sa denne stretávajú a ktoré sú často
pre nedostatky v súčasnom zákone neriešiteľné. Jedine pripomienkovaním a spätnou väzbou môže
vzniknúť zákon, ktorý správcom pomôže v ich neľahkej činnosti.
Najväčší záujem prejavili účastníci rovnako ako minulý rok o diskusiu. Veľkému záujmu sa tešili
zástupcovia z MDRR SR, ktorí počas prednášania základov pripravovaného zákona o podmienkach
výkonu správy, museli odpovedať na otázky účastníkov. Najmä správcovia uvoľnili svoje emócie
a pocity a naplno prejavili svoje názory.
Najdiskutovanejší a najživší bol záver konferencie. V piatkovom poobedňajšom vystúpení Mgr.
Andreja Vlka sa rozprúdila živá diskusia.

DISKUSIA A OTÁZKY V DISKUSII
Správcovia a správcovské spoločnosti mali možnosť zaslať otázky a problémy do Združenia vopred.
Tým sa vytvoril dostatočný časový priestor pre prednášajúcich, ktorí si vopred pripravili odpovede.
Pripravené otázky rozvinuli debatu a správcovia sa do diskusie aktívne zapájali ďalšími otázkami.
Spolu bolo vopred podaných do diskusie 42 otázok, tento počet však vzhľadom na množstvo otázok
položených na mieste, narástol minimálne trojnásobne. Najväčší počet otázok, už tradične, bol
adresovaný pre oblasť legislatívy – otázky sa týkali jednak existujúceho zákona 182, ale aj
pripravovaného zákona o podmienkach výkonu správy.

Rozdelenie otázok podľa tematických okruhov
Tematické zameranie otázky
otázky finančného charakteru
technické otázky
otázky právneho charakteru
otázky vzťahujúce sa na prijímanie novej legislatívy
otázky týkajúce sa TZB
otázky prevádzkového charakteru (praktické otázky z výkonu správy)
Spolu:

Počet otázok v okruhu
2
2
8
12
1
17
42

Rozdelenie otázok podľa pôvodu
Profesionálni správcovia (živnostníci, s.r.o., a.s.)
Družstvá (stavebné a správcovské)
Spoločenstvá vlastníkov
Mestské bytové podniky, bytové hospodárstva a pod.
Neziskové organizácie, občianske združenia a pod.

POČET
28
5
3
1
5

Dotazník spokojnosti
V dotazníku spokojnosti sme sa snažili dostať spätnú väzbu od účastníkov konferencie, ich názory
a nápady na prípadné zlepšenie konferencie, či legislatívy do budúcna. V bodoch nasledujú
spracované diagramy k jednotlivým otázkam nasledovne:
NA DOTAZNÍKU SPOKOJNOSTI SA PODIEĽALI ÚČASTNÍCI V ZLOŽENÍ

SPOKOJNOSŤ S ÚROVŇOU KONFERENCIE

KONFERENCIA SPLNILA OČAKÁVANIA

NA KONFERENCII SA MI PÁČILO

NA KONFERENCII SA MI NEPÁČILO

NÁVRHY NA ZLEPŠENIE KONFERENCIE DO BUDÚCNA

Problémy správy BDaNP definované v priebehu konferencie
Hlavnou úlohou aj tento konferencie bolo zjednotiť myšlienky a navrhované riešenia, ktoré by mali
napomôcť pri tvorbe nového zákona o správe. Zástupcovia MDVRR prezentovali koncepciu bytovej
politiky a základnú predstavu o štruktúre pripravovaného zákona. Nejasnosti, nesúlad s inými
zákonmi, ale aj možné riešenia zazneli z úst mnohých diskutujúcich. Viachodinová diskusia v tomto
bloku prednášok bola prínosom pre všetkých, ktorí chcú prispieť svojim pričinením ku vytvoreniu
jasného, prehľadného a konštruktívneho nového zákona. Podľa vyjadrení správcov v dotazníku
spokojnosti predkladáme v nasledujúcom grafe zhrnutie najpálčivejších oblastí vo výkone správy:
KTORÚ OBLASŤ SPRÁVY POVAŽUJETE ZA NAJPÁLČIVEJŠIU – ČO TREBA AKTUÁLNE RIEŠIŤ?

NA ČO BY SA MAL NOVÝ ZÁKON ZAMERAŤ?

S MYŠLIENKOU: „KAŽDÝ SPRÁVCA BY MAL MAŤ PRI VÝKONE SVOJEJ PRÁCE ZO ZÁKONA
ODBORNÚ SPÔSOBILOSŤ, AKO AJ ROVNAKÉ PRÁVA A POVINNOSTI“

ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE PROBLEMATICKÝCH
A NAJDISKUTOVANEJŠÍCH OKRUHOV
Problematika merania, rozúčtovania...
•

•

Zmena distribučnej sadzby za distribúciu ELI pre domácnosti v BD – zjednodušenie
predkladania príloh k žiadosti (okrem čestného prehlásenia správcu požaduje distribučná
spoločnosť aj čestné prehlásenie vlastníkov bytov s údajmi, ktoré nevie doložiť – napr. EIC
kód OM a čestné prehlásenie vlastníkov musia podpísať všetci vlastníci a spoluvlastníci bytu –
problémy s dlhodobo odcestovanými).
Byty a nebytové priestory vo vlastníctve správcu – má mať správca za každý byt a NP vo
vlastníctve vystavený predpis zálohových platieb (akým spôsobom to môžu vlastníci
skontrolovať?) a ako správca vykonáva ročné vyúčtovanie za tieto NP, ktoré prenajíma
a nájomcovia nemajú v týchto priestoroch merače tepla a merače vody?

Technické otázky
•
•

Aké sú povinné revízie pre správcu, ktorý spravuje kancelárske priestory a nebytové
priestory?
„Nanotechnológie“ v súvislosti s realizáciami obnov bytových domov – možnosti, druhy.

Problematika zmeny správcu
•

•
•
•

Ako riešiť výpoveď ZVS 2 vchodov BD, ktoré majú iného správcu ako zvyšné 2 vchody toho
istého BD? Správca namieta schválenie takejto výpovede nadpolovičnou väčšinou vlastníkov
2 vchodov, požaduje schválenie výpovede nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov
celého BD, t.j. aj zo zvyšných 2 vchodov, ktoré sú pod správou iného správcu, príp. dostať
celý BD pod správu len jedného z už existujúcich dvoch správcov.
Môže súčasný správca vypovedať zmluvu bez udania dôvodov a keď ich uvedie a sú
v rozpore so skutočnosťou, oplatí sa v súčasných podmienkach súdnictva obrátiť na súd?
Prebratie domu od predchádzajúceho správcu – čo s neplatičmi?
Ako postupovať, aby bývalý správca vykonal ročné zúčtovanie za rok 2012? Minulý rok sme
správcovi riadne podľa zákona o bytoch dali výpoveď k 31.12.2012 a všetci vlastníci bytov
riadne platili zálohové platby. Správca akonáhle prevzal výpoveď, prestal platiť faktúry za
médiá - vodu neplatil od augusta, plyn od októbra. Uvedené faktúry sme uhradili tak, že sa
vlastníci dohodli na mimoriadnom vklade a tieto faktúry sme priamo zaplatili dodávateľom
týchto médií. Nový správca niekoľkokrát vyzval toho bývalého správcu, aby mu predložil celú
dokumentáciu týkajúcu sa bytového domu, čo bývalý správca vždy odmietol. Bývalý správca
taktiež odmieta vykonať aj ročné zúčtovanie za rok 2012, čo je protizákonné.

Praktické problémy spojené so správou budov
•

•
•

Problematika spolupráce vlastníkov bytov pri rekonštrukciách so správcom domu. Vlastníci
realizujú rekonštrukciu v rozsahu odlišnom od ohlásenia. Bez koordinácie so správcom
realizujú rekonštrukciu nadväzujúcu na spoločné časti a zariadenia domu. Dávajú súhlas na
činnosti bez toho, aby tí, čo vydávajú povolenia, vyžadovali potvrdenie koordinácie so
správcom.
Zástupca vlastníkov bytového domu, predseda spoločenstva a členovia rady – spôsob
odmeňovania – z akých finančných prostriedkov, dohody, registrácie a odvody – DÚ, SP, ZP?
ZVS BD je podpísaná iba správcom, vlastníci BD podpísali len prevzatie ZVS, pravdepodobne
nebola ani riadne schvaľovaná na schôdzi vlastníkov, je takáto ZVS vôbec platná?

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Čo musí obsahovať správa, ktorú vypracováva správca o činnosti domu - záväzne a detailne?
Niektoré poruchy a havárie si podľa možnosti SVB realizuje svojpomocne vlastníkmi bytového
domu formou zmluvy o dielo. Je nutné odovzdávať do sociálnej poisťovne odvody od 1.1.2013
ako pri práci na dohodu?
Zákon 367/2004 Z.z. §8b, ods. 3 – výber dodávateľa rozhoduje nadpolovičná väčšina
vlastníkov bytov. Je správne, že je to bez vedomia správcu?
Aké sú možnosti rýchleho vymáhania nedoplatkov od vlastníkov bytov?
Som správca mestských bytov, avšak nie som organizácia zriadená mestom, čiže v tejto
oblasti podnikám. Čo mi môže mesto, ako vlastník bytov, kontrolovať v rámci kontroly
kontrolórom mesta?
Je v súlade so zákonom o vlastníctve bytov (nie je jeho obchádzaním), ak je za predsedu
spoločenstva zvolená FO, ktorá nie je vlastníkom bytu alebo NP v bytovom dome? Takisto
zástupca vlastníkov – len vlastník bytu alebo aj „nevlastník“?
Ak sa ide stavať nový bytový dom za účelom prenájmu bytov, musí správu tohto domu
vykonávať správcovská spoločnosť?
Ako sa likviduje fond opráv a údržby po zániku spoločenstva?
Ako sa rieši zánik spoločenstva vlastníkov bytov v prípade, ak je dôvodom zániku zbúranie
bytového domu?
§5 ods. 8: „Náklady spojené s prevodom vlastníctva bytu a nebytového priestoru znáša
predávajúci.“ – týka sa aj developerov?
Správca BD má svoj cenník, v ktorom má zahrnuté aj ceny za služby, akou je aj inžinierska
činnosť pri obnove BD cez ŠFRB. Podľa akého cenníka môže byť táto odmena určená?

Legislatívne návrhy a otázky k novému zákonu o podmienkach výkonu správy
•

•
•

•

•
•

•
•

možnosť zvolať schôdzu aj samotnými vlastníkmi bytového domu s dodržaním všetkých
právnych postupov a termínov, bez obmedzenia podmienkou „ak na ich žiadosť nezvolal
schôdzu správca do 15 dní od doručenia žiadosti štvrtiny vlastníkov“
v novom zákone umožniť vyhlásenie písomného hlasovania aj iným spôsobom ako správcom,
ZV alebo predsedom, napr. ¼ vlastníkov
Do nového zákona navrhnúť také ustanovenia a zobrať si príklad z Rakúska, Nemecka či
Francúzka, kde správcovia musia byť certifikované spoločnosti a musí to byť viazaná živnosť.
Nemôže sa potom stať, aby správcu mohol robiť podnikateľ alebo živnostník bez patričného
vzdelania, praxe a skúšky tak, ako je napr. advokát, exekútor. Každý správca by musel byť
registrovaný na príslušnom ministerstve.
vytvoriť komoru správcov a zaviesť ju do legislatívy zákona tak, že každý správca by bol
povinne členom komory, ktorá by fungovala ako nezávislý a kontrolný orgán s právomocou
udeľovať osvedčenia a certifikáty na výkon správcovstva
k budúcemu zákonu rozhodne vydať vykonávací predpis, aby nedochádzalo
k dvojzmyselnému výkonu povinností správcu
zaviesť vyššie sankcie a postihy pre správcu, ak v termíne neodovzdá dokumentáciu
a finančné prostriedky BD pri výpovedi ZVS, zabrániť rôznym obštrukciám, ktoré správca
využíva, povinnosť predchádzajúceho správcu vykonať ročné vyúčtovanie za mesiace, ktorá
spravoval BD.
doplniť k príjmom FOÚ aj zmluvné pokuty a úroky z omeškania za oneskorené zálohové
platby a platby spojené s vyúčtovaním
Aké sú podmienky získania budúcich oprávnení na výkon správy správcovskými
spoločnosťami? Budú podmienky na odbornosť rovnoprávne voči osobám vedúcim
spoločenstvá vlastníkov?

•

•
•

•

•

Rieši návrh zákona povinnosť investorovi novostavby doložiť katastru potvrdenie
o vysporiadaní záväzkov? ( v súčasnosti sa to obchádza – potvrdenie sa nevyžaduje na prvý
prevod)
Rieši návrh zákona povinnosť správcu alebo predsedu spoločenstva vystaviť upomienku
všetkým neplatičom a taktiež prihlásiť pohľadávku na súde do určitého termínu?
Rieši návrh zákona spôsob rozpočítania nákladov za služby – najmä ak sa rozpočítava podľa
počtu osôb? (kto je oprávnený určiť počet osôb, aký je minimálny počet osôb na neobývaný
byt,...)
Rieši návrh zákona, aké podklady má investor odovzdať správcovi pri novostavbe? (často
chýbajú východiskové revízne skúšky, časti projektovej dokumentácie, nie sú jasné záruky
a ich termíny odstránenia na jednotlivé časti domu a zariadenia, chýba väčšia ochrana
vlastníkov pri poruchách v novostavbách,...)
Ako bude riešený v novom zákone manažment a inžinierska činnosť pri obnove bytových
domov?

ZÁVER
Hlavným poslaním konferencie bola pomoc správcom a správcovským spoločnostiam pri výkone
správy. Cieľom bolo poskytnúť nové poznatky z danej oblasti, odpovedať na otázky ohľadne správy,
dať podnety zástupcom z MDVRR SR pri príprave nového zákona o podmienkach výkonu správy
a najmä vytvoriť priestor na plodnú diskusiu, v ktorej by svoje požiadavky a námety prejavili všetky
strany a tým pomôcť k vytváraniu čo najvhodnejšieho prostredia pre prácu v oblasti spravovania
nehnuteľností.
Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia firiem, ktorí ponúkli správcom svoje služby a produkty
týkajúce sa technického zabezpečenia budov a bytových domov. Účastníkom prezentovali najnovšie
materiály, technológie a postupy pri obnove bytového domu. Rovnako boli predstavené aj veľmi
výhodné finančné produkty, zabezpečovacie zariadenia, výťahy a poštové schránky.
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PRÍLOHA č. 1
DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI
Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli prijať účasť na 2. medzinárodnej konferencii "SPRÁVA
BUDOV 2013". Chceli by sme Vás týmto požiadať o Váš názor, ktorý má slúžiť ku skvalitneniu
úrovne budúcej konferencie. Prosíme Vás o krátke vyjadrenie (zaškrtnutím alebo voľnou odpoveďou
čitateľne) k nasledovným otázkam.
1. Ste správca alebo pracovník:
SBD
SVB
pracovník energetickej spoločnosti
iné.................................................

profesionálne správcovskej spoločnosti - živnostník
správca bytového hospodárstva mesta (iná podobná firma)

2. Ak ste správcom, ktorú oblasť správy pokladáte za najpálčivejšiu – čo treba aktuálne riešiť?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3. Na čo by sa mal nový zákon zamerať?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4. S úrovňou konferencie som bol:
spokojný

čiastočne spokojný

nespokojný

5. Konferencia priniesla odpovede na očakávané otázky:
úplne

čiastočne

nemal som žiadne otázky

6. S myšlienkou: „Každý správca by mal mať pri výkone svojej práce zo zákona odbornú
spôsobilosť ako aj rovnaké práva a povinnosti“
súhlasím

nesúhlasím

7. S úrovňou hotela (ubytovanie a služby) som bol:
spokojný

čiastočne spokojný

dostatočne spokojný

nespokojný

8. Do budúcna by som navrhoval zlepšiť/zmeniť:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

PRÍLOHA č. 2
PROGRAM KONFERENCIE
Štvrtok, 18.4. 2013
08.00–08.30 Prezentácia účastníkov
08.30–11.30
I. FINANČNÉ RIEŠENIA PRI OBNOVE BUDOV, FACILITY MANAGEMENT
(Vedúci sekcie: Ing. Jarmila Rimbalová)
 Úvod a zahájenie konferencie (Mgr. Eugen Kurimský, ZSaUN)
 Obnova bytového domu, kde na to vziať? (Mgr. Tatiana Slobodníková, Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.)
 Komplexné riadenie finančných potrieb bytových domov (Ing. Ľubomír Beňo, SLSP, a.s.)
 Obnova bytových domov financovaná stavebným sporením z PSS, a.s. (JUDr. Katarína Niňajová, PSS, a.s.)
 Kritériá pri výbere poistných produktov pri poisťovaní bytového domu a bytu v OV (Anežka Miščíková, Fin servis, s.r.o.)
 Komplexná poradenská a inžinierska činnosť – efektívne riešenie pre spoločenstvá vlastníkov a správcov
BDaNP (Mgr. Peter Gula, Prointerm, s.r.o.)
 Možnosti využití inovativních nástroju FM v technické správě a údržbě stávajících bytových domů (doc. Ing.
František Kuda, CSc.)
 Váhovanie významnosti kľúčových výkonnostných ukazovateľov vo facility managemente s ohľadom na
udržateľnosť budov (Ing. Jarmila Rimbalová, doc. Ing. Silvia Vilčeková, PhD.)
 Poštové schránky – dominanta vstupných portálov vchodov (Ing. Milan Martinásek, MARBOX s.r.o.)
 Diskusia
11.30–12.30 Obed
12.30–15.30
II. TECHNICKÉ RIEŠENIA, ÚDRŽBA a BEZPEČNOSŤ BYTOVÝCH DOMOV
(Vedúci sekcie: Ing. Jiří Brda, PhD.)
 Vplyv povrchovej úpravy na údržbu fasády a možnosť revitalizácie fasády (Ing. Monika Štefancová, Baumit,
spol. s r.o.)
 Sanácia nestabilných ETICS a zdvojovanie ETICS (Bc. Jiří Klásek, STOMIX Slovensko s.r.o.)
 Výmena starých balkónov za certifikované predsadené loggie EKONORM (Dušan Vaček, EKONOMSERVIS,
s.r.o.)
 BASF Therm: Hydroizolácia a zateplenie balkónov a lodžií – certifikovaný a difúzne otvorený systém bez
poterov (Ing. Jozef Horváth, BASF Slovakia, spol. s r.o.)
 Rekonštrukcia plochých striech obytných domov materiálmi Icopal (Ing. Rastislav Šmehyl, PhD., ICOPAL,
a.s.)
 Charakteristické poruchy bytových domov a ich vplyv na bezpečnosť stavby (Ing. Jiří Brda, PhD. – I.B.I.
s.r.o., Ing. Róbert Kolesár, PhD. – RoboKo, s.r.o.)
 Ako ohľaduplne, dôsledne a jednoducho riešiť bezpečnosť v dome. Moderné postupy a nové technické
nástroje. Požiarna ochrana v bytových domoch, požiarne hlásiče (Peter Grečko, RYS)
 Kompletná prestavba bytu so systémami Rigips (video, Ing. Juraj Mlynarčík, Saint-Gobain Construction
products, s.r.o., Divízia RIGIPS)
 Diskusia
16.00–18.00
III. LEGISLATÍVA PRI VÝKONE SPRÁVY BDaNP (Vedúci sekcie: Ing. Miloš Hajdin)
 Vznik povinnosti vlastníka bytu uhrádzať príspevky do FPÚO a úhrady za plnenia z hľadiska zákonnej úpravy
a aplikačnej praxe (Mgr. Andrej Vlk)

 Stav prípravy nového zákona o podmienkach výkonu správy bytových domov (Ing. Miloš Hajdin, MDVRR
SR)
 Aktuálne pripravované legislatívne zmeny v podpore bývania (Ing. Viera Hlaváčová, MDVRR SR)
 Predstavenie niektorých kapitol (paragrafov) z pripravovaného zákona o podmienkach výkonu správy
bytových domov (Ing. Vladimír Cvacho, Mgr. Viera Marczellová, MDVRR SR)
 Diskusia
od 20.00
VEČERNÝ RAUT
 Autogramiáda publikácie: FM v kostce – doc. Ing. František Kuda, CSc.
 Odovzdávanie vecnej ceny súťaže Najlepšie obnovený bytový dom 2012 za V.O.Č. Slovakia
s.r.o.
Piatok, 19.4.2013
8.00–11.30
IV. TZB V BYTOVOM DOME
(Vedúci sekcie: doc. Ing. Danica Košičanová, PhD.)
 Obnova bytového fondu z hľadiska rekonštrukcie rozvodov zdravotechniky (doc. Ing. Danica Košičanová,
PhD., SvF TUKE)
 Vplyv intenzity vetrania na kvalitu vnútorného prostredia v bytovom dome (Ing. Peter Kapalo PhD., SvF
TUKE)
 Inteligentné merače odberu elektriny – očakávania a možné benefity u odberateľov elektriny a správcov
bytových domov z ich nasadenia (Miroslav Kučera, ZPOE)
 Tepelné čerpadlá v obytných budovách (Ing. Lubomír Šuta, STIEBEL – ELTRON)
 Kroky a opatrenia po zateplení bytového domu na zefektívnenie sústavy ÚK, TV (Ing. Dušan Slobodník,
ENBRA SLOVAKIA s.r.o.)
 Časovaná bomba – rozvody vody, kanalizácie a plynu v bytových domoch (Ing. Igor Krajčovič, REHAU s.r.o.)
 Dálková správa solárních systému bytových domů (Jaroslav Mohyla, BD v ORLOVÉ, CZ)
 Nové elektronické pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov WHE5 (Jozef Vincze, Siemens s.r.o.)
 Úspora vo vykurovaní bytových domov (Ing. Ladislav Miščík, IMMERGAS s.r.o.)
 Online Smart metering budúcnosťou efektívneho správcu a energetického managementu (Mgr. Matúš
Izakovič, ESM YZAMER s.r.o.)
 Diskusia
11.30–12.30 Obed
12.30–15.00
V. PRAKTICKÉ RIEŠENIA PROBLÉMOV SPOJENÝCH SO SPRÁVOU BUDOV
(Vedúci sekcie: Mgr. Andrej Vlk)
 Okná v trvalo udržateľnej architektúre (doc. Ing. Peter Suchánek,PhD., Ing. arch. Marián Macko, REHAU
s.r.o.)
 Obejde se údržba staveb bez BOZP? (doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., Stavební fakulta ČVUT Praha)
 Pasporty v existujúcich bytových domoch – potreba alebo luxus? (Mgr. Eugen Kurimský, ZSaUN)
 S výťahmi KONE aj nereálne sa stáva jednoduchým (Juraj Potfaj a Jozef Habala, KONE, s.r.o.)
 Praktické otázky spojené s výkonom správy budov – odpovede na podnety správcov (Mgr. Andrej Vlk)
 Diskusia

FOTOPRÍLOHA

