
pod záštitou ŠFRB

ZÁVERY 
z 11. medzinárodnej konferencie



ÚVOD
S rozpačitými pocitmi sme sa pus li do organizácie v poradí už 11. Medzinárodnej konferencie 
„Správa budov“, ktorá má na Slovensku tradíciu a patrí medzi vyhľadávané odborné konferencie  
správcov všetkých typov správy. Koncom roku 2021 sme nevedeli, ako dopadnú obmedzenia 
týkajúce sa opatrení pandémie Covid19. Napriek tomu sme dúfali, že príchodom jari opatrenia (ako
každý rok) pominú a po odovzdaní daňových priznaní padne dobre každému trochu relaxu 
v kombinácii s odborným rastom. O to viac sme sa potešili, že v termíne konferencie sa naše nádeje
splnili a konferencia mohla prebehnúť už bez prísnych opatrení. 

ORGANIZÁCIA
11. medzinárodná  konferencia „Správa budov 2022“ sa konala v dňoch 6. – 8. apríla 2022 
v priestoroch hotela Galeria Thermal Bešeňová**** a hotela Bešeňová*** 

Konferencia už tradične má za cieľ zvyšovanie odbornej úrovne správcov. K tomu jej pomáhajú nielen
odborníci z radov akademických pracovníkov, ale aj naši partneri – firmy, ktoré sa prezentujú na 
odborných prednáškach svojimi novinkami, technickými inova vnymi riešeniami a v neposlednej 
rade radami a skúsenosťami z praxe. Technické prednášky sú tradične dopĺňané prednáškami 
z oblas  finančných riešení, prevádzky a údržby budov a toho roku sa časť prednášok zamerala aj na 
oblasť merania a rozpočítavania.

Za úspešnú konferenciu patrí naša vďaka nielen ŠFRB, pod ktorého záš tou sa konferencia 
uskutočnila, ale aj naši generálnym partnerom: spoločnos  LUKYSTAV s.r.o. a spoločnos  
TECHNOSPOL Slovakia, s.r.o. 

Poďakovanie patrí aj všetkým firmám a spoločnos am, ktoré sa konferencii zúčastnili či už ako 
ak vni alebo pasívni partneri. Poďakovanie patrí: Allianz ‐ Slovenská poisťovňa, a.s., ALUMISTR SE, 
ANASOFT APR, s.r.o., AXALL, s.r.o., Baumit, spol. s r.o., Caparol Slovakia s.r.o., COMAP Praha s.r.o., 
Dražobník s.r.o., ENBRA SLOVAKIA s.r.o., ENERGO ‐ AQUA s.r.o., FlexaFIN s.r.o., HousePro SK, s.r.o., 
ista Slovakia, s.r.o., KONE s.r.o., Master Builders Solu ons Slovakia s.r.o., Nobius, s.r.o., OTIS Výťahy, 
s.r.o., PMGSTAV SK, s.r.o., Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Rehau s.r.o., SanaTOP s.r.o., Serio s.r.o., 
Slovenská inovačná a energe cká agentúra, Slovenská sporiteľňa a.s., TT ‐ VÝŤAHY s.r.o., UPONOR, 
s.r.o., Výtahy Pardubice, a.s.

CIEĽOVÉ SKUPINY
Na  konferencii  „Správa  budov  2022“  sa  zúčastnilo  239  účastníkov.  Z uvedeného  počtu  sme
zaregistrovali 129 účastníkov správcovských spoločnos . Na konferenciu prijali pozvanie  zástupcovia
profesionálnych správcovských spoločnos  správcovi, správcov spravujúcich bytové domy ako fyzické
osoby,  zástupcovia spoločens ev vlastníkov bytov, pracovníci stavebných a správcovských bytových
družs ev, zástupcovia bytových hospodárs ev, vlastníci  bytov a nebytových priestorov, ktorí majú
záujem ako postupovať  pri  správe vo svojom dome,  pracovníci  štátnej  správy,  s  agendou správy
budov, stavebných konaní a pod. 



Podľa typov boli prítomní správcovia nasledovne: 

Rozdelenie účastníkov  podľa typu

Počet

Profesionálni správcovia (živnostníci, s.r.o., a.s. ) 76

Stavebné, bytové a správcovské družstvá 36

Spoločenstvá vlastníkov bytov 5

Iné ( združenia, zástupcovia mestských úradov, neziskové 
organizácie,...)

12

Spolu : 129

Okrem predstaviteľov a pracovníkov správcovských spoločnos  sa na konferencii zúčastnili aj 
zástupcovia Slovenskej obchodnej inšpekcie ako aj Technickej inšpekcie SR.

Naše pozvanie prijali tak ež zástupcovia firiem ako partneri konferencie, ktorí svojimi produktmi, či 
službami vstupujú do bytových domov, venujú sa obnove domov, obnove technických čas  a 
zariadení. Pri konferenčnej miestnos  sa nachádzali stolíky  partnerov  konferencie.  Pracovníci firiem
predstavovali svoje  produkty a služby, ktoré poskytuje ich firma. Účastníci mali možnosť konzultovať 
témy, ktoré ich zaujali v prednáškach prezentujúcich sa firiem. Každý z partnerov sa snažil predstaviť 
novinky zo svojho odboru. 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ KONFERENCIE
Program konferencie bol rozdelený do sekcií : 

      FINANCOVANIE  SPRÁVY BUDOV
      OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV
      MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE
      PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BYTOVÝCH DOMOV
 



Prvý deň konferencie bol už tradične zameraný na financovanie správy budov. Úvodom tejto sekcie 
bola dominantná prednáška Ing. Juraja Bartoša, v ktorej sa správcovia dozvedeli o novinkách pri 
podávaní žiados  na ŠFRB v roku 2022. Treba podotknúť, že sa naša konferencia uskutočnila pod 
záš tou ŠFRB po prvý krát, za čo Štátnemu fondu rozvoja bývania patrí naša srdečná vďaka.  Mnoho 
správcov podáva žiados  na obnovu práve cez ŠFRB, preto informácie pre nich boli dôležité.  Po ich 
prednáške nasledovali spoločnos , poskytujúce finančné služby: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., 
Slovenská sporiteľňa, a.s., poisťovacie spoločnos  FlexaFIN, s.r.o. , Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 
Novinkou bola SEIA s prezentáciou energe ckého poradenstva ŽIŤ ENERGIOU... Za pohľad na 
financovanie obnovy bytových domov z pohľadu nárastu cien materiálov (aj práce) ďakujeme 
spoločnos  LUKYSTAV, s.r.o., sekciu uzatvoril Ing. Jozef Habánek s témou znižovania nákladov na 
energie. 

Klasický druhý deň paril dopoludnia témam obnovy bytových domov. Medzi prvé boli zaradené 
prednášky technickej inšpekcie s témou bezpečnos  plynovodov a následne modernizácie 
a prevádzkovania starších výťahov. Ne výťahy nadviazali prednášky o servisovaní výťahov z pohľadu 
spoločnos  KONE s.r.o. Obnove fasád sa venovali spoločnos  PMGSTAV SK, s.r.o., CAPAROL  Slovakia 
s.r.o. a BAUMIT s.r.o.  Témou obnovy balkónov s možnosťou zasklenia v podaní p. Hipíka zo 
spoločnos  ALUMISTR SE bola dopoludňajší program naplnený. 

Nepochybne zaujímavé témy nasledovali popoludní. Patrili sem prednášky a poznatky SOI týkajúce sa
domových kotolní ako aj nedoplatkov za teplo. Bezpochyby to boli oblas , ktoré sa týkajú nás 
všetkých. Nasledovali témy, týkajúce sa odpočtov a merania a rozpočítavania. Spoločnosť ista 
Slovakia s.r.o., sa venovala povinnos  inštalácie diaľkových meračov, ENBRA  SLOVAKIA  s.r.o. sa 
venovala metrológii a ekológii. Systém LoRa predstavila firma SERIO, s.r.o., smart metering 
predstavila spoločnosť ENERGO AQUA, s.r.o.

Popoludnie pokračovali prednášky týkajúce sa zdravej vody pre ľudí v podaní prof. Ing. Zuzany 
Vranayovej, PhD., po nej  sa venovala spoločnosť COMAP Praha s.r.o. riešeniam pre úsporu energie 
pri kúrení bytov.  Každoročne sa účastníci konferencie tešia na prednášky Ing. Michaláčovej ‐ tentoraz
na tému únikových ciest pri požiaroch so skvelým videom o tom, ako to vyzerá v praxi naozaj ...  
Maratón prednášok ukončili  JUDr. Zuzana Adamová – Tomková a JUDr. Jana Guoth odpoveďami na 
otázky, ktoré účastníci zaslali na konferenciu. 

Tre  deň sa niesol v duchu odborných prednášok, ktoré zahájili naši akademickí kolegovia z domova 
aj zo zahraničia.  Doc. Ing. Svoboda z ČVUT Praha pohovoril o diagnos ke panelovej výstavby, 
dažďovým záhradám pre bytové domy sa venovala doc. Ing. Danica Košičanová, PhD., a Ing. Michal 
Faltejsek z VŠB Ostrava sa venoval problema ke riadenia procesov správy a prevádzky v bytových 
domoch v časoch Covidu. 

Maratón  odborných prednášok a súčasne zahájenie panelovej diskusie  o „návrhoch zmien vyhlášky
240/2016 Z.z. o rozpočítavaní tepla“, zahájil doc. Fran šek Vranay, PhD. svojou prednáškou 
o aplikácii modulov rozvodov teplej vody. Na diskusii sme privítali aj pána Ing. Petrusa PhD., z MH SR. 
Diskutovali aj Ing. Verčimák, Ing. Habánek, Ing. Piták. Téma bola nanajvýš zaujímavá, ale ako návrh 
vyhlášky skončí naozaj, to závisí ešte od pripomienkového konania a prípadných poslaneckých 
návrhov, ktoré nás ešte len čakajú. Dopoludňajší program ukončila klasicky prednáška týkajúca sa 
právnych problémov pri správe budov v podaní JUDr. Zuzany Adamovej ‐ Tomkovej. 



HOSTIA  KONFERENCIE
Ako hos a zo zahraničia sa konferencie zúčastnili doc. Ing. Pavel Svoboda,CSc. z ČVUT Praha a  Ing. 
Michal Faltejsek z VŠB‐TU Ostrava. Hos a vystúpili s prednáškou, za čo im patrí naša vďaka.

INTERAKTÍVNA  KONFERENCIA
Ako vždy, aj tohto roku mal každý účastník možnosť zaslať spolu s prihláškou otázky, na ktoré chcel 
dostať odpoveď alebo tému, o ktorej by sa diskutovalo.
Všetky odpovede na otázky smerované na oblasť práva, budú priebežne uverejnené v časopise 
Správca bytových domov.

Konferencia je určená pre správcov bytových domov a to si počas prestávok či po večernom 
programe vymieňali svoje skúsenos . Ako každý rok večer sa konala  tombola. Vstupenkou do 
tomboly bolo vyplnenie dotazníka účastníka konferencie. Ceny do tomboly venovali zúčastnené 
firmy, za čo sa im chceme poďakovať.

Všetky dotazníky boli prečítané a vyhodnotené. Bolo odovzdaných 104 dotazníkov. 

VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA
Konferencie sa zúčastňujem ako:

Tohoročné odpovede u dotazníka boli približne rovnaké, ako za minulé roky. Vieme ich rozdeliť do 
troch základných skupín a kategórie iné, ktorej sa chceme venovať na konci vyhodnotenia. 
Percentuálne by sme sa mali do budúcna venovať témam nasledovne: 

a) Legisla va  (40,2%)
b) Technická časť (35,1 %)
c) Komunikácia (14,4 %)
d) Iné (10,3%)

Legisla va

Najžiadanejšie boli, sú a zrejme ešte dlho budú právne otázky. Podľa Vašich doporučení by sa malo 
viac času venovať na konferencii analýze súdnych rozhodnu , diskutovať o zákonoch, sledovať zmeny



v legisla ve, ale objavila sa aj pripomienka týkajúca sa vytvorenia nového zákona, ktorý je podľa 
niektorých stále potrebný.  Novinkou bola požiadavka týkajúca sa legisla vnych predpisov pre 
správcov, ktorí spravujú aj iné, ako bytové priestory (polyfunkčné objekty a iné nebytové priestory). 
Tejto téme sa budeme v budúcnos  venovať viac. Rezonovali aj dopyty k téme nejasnos  a výkladu 
problema ckých oblas  v existujúcom zákone 182/93 Z.z., ako aj skúsenos  z riešení takýchto 
problémov. 

Technická časť

Sme radi, že vyše 35% respondentov podporuje a žiada aj do budúcna prednášky technického 
zamerania. Zmenila sa však vnútorná štruktúra požadovaných tém. Dominantné sa stali témy, 
týkajúce sa energe ky. Responde  požadujú analýzu vyúčtovania nákladov, prezentácie rôznych 
typov meračov tepla, venovať sa chcú regulácii cien a možnos am využiť OZE v bytových domoch. 
Viac informácií z oblas  STI chcú v oblas ach elektro a kotolní. Okrajovo bol dotaz na informácie 
o odvetrávaných fasádach a stavebnom dozore či pro požiarnych opatreniach. Zaujímavá je téma 
týkajúca sa zelených striech a zabezpečenia CO krytov v bytových domoch.

Komunikácia

Téma, ktorá bola predtým žiadaná na konferencii len okrajovo, sa stala dosť zaujímavou. Do budúcna 
sa požadujú témy, týkajúce sa komunikácie s vlastníkmi na schôdzi vlastníkov (vedenie schôdze) ako 
aj spôsoby riešenia problémov medzi dvoma správcami pri preberaní správy.  Téma online školení 
a širších diskusií k problema ke správy a hlavne riešenia medziľudských vzťahov odznieva viackrát. 

Mimo školení komunikačných zručnos  si responden  žiadajú aj školenia v oblas  práva, možno do 
budúcna by boli eto dve témy zaujímavými námetmi na samostatné semináre. 

Iné

Sem sme zahrnuli rôzne širokospektrálne témy. Objavili sa témy, týkajúce sa ľudí, ktorí ohrozujú 
ostatných, ďalej ekonomické nejasnos  ako aj téma budúcnos  bytových domov by mali byť 
námetmi pre ďalšiu konferenciu. Interné pripomienky sa týkali organizácie konferencie a plánovania 
ďalšej konferencie, ktorá by sa mala uskutočniť na jeseň tohto roku.

ZÁVER  

Konferencia sa niesla aj tohto roku v priateľskom a súdržnom duchu. Sme radi, že žiadna mimoriadna 
udalosť nenarušila pokojný a príjemný priebeh konferencie, účastníci odchádzali spokojní a nabi  
novými vedomosťami. Organizátori z dotazníkov pokojnos  nazbierali nové námety, ktorým sa budú 
v priebehu roku 2022 zapodievať a venovať.  Vďaka patrí všetkým, ktorí svojimi podnetmi prispeli na 
vylepšenie činnos  a organizovania konferencie do budúcna. Pretože bol záujem o jesennú 
konferenciu, pokúsime sa ju zorganizovať predbežne v termíne 21.‐23.9.2022. 

Záverom chceme poďakovať všetkým za účasť a podporu.
Tešíme sa na stretnu e a veríme, že sa  stretneme v ešte hojnejšom počte!

Spracoval: Mgr. Eugen Kurimský
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PARTNERI

GENERÁLNI PARTNERI

Mediálni partneri

Spolupracujúce združenia a agentúry Odborné energetické poradenstvo

„Žiť energiou“

EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja


