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PONÍMANIE VÝKONU SPRÁVY A PLÁNY SZBD
DO ĎALŠIEHO OBDOBIA
V činnosti Slovenského zväzu bytových družstiev sme v poslednom období zaznamenali personálne
zmeny. Namiesto doterajšieho predsedu SZBD prevzal od mája 2012 dočasné zastupovanie tejto funkcie
prvý podpredseda SZBD – Ing. Vojtech Molnár. Doterajšiu funkciu podpredsedu vykonával od roku 2003,
jeho pôsobenie v oblasti družstevníctva má však oveľa hlbšie korene. V súčasnosti vykonáva aj funkciu
riaditeľa Stavebného bytového družstva Košice II, kde sme ho poprosili o jeho názory ohľadne správy BD
a NP na Slovensku nielen v družstevnom sektore ale aj všeobecne.

Aké je podľa Vás poslanie a ako vnímate úlohy SZBD a v oblasti správy BDaNP?
SZBD je záujmovým združením právnických osôb, združuje
bytové družstvá a ďalšie právnické osoby, ktorých charakter je
blízky bytovým družstvám na presadzovanie ich ekonomických,
legislatívnych, technických, investičných, spoločenských a kultúrnych potrieb v podmienkach demokraticky riadenej a kontrolovanej spoločnosti.
SZBD zastupuje a podporuje záujmy členských bytových družstiev v oblasti výkonu ich činností a v oblasti správy bytových
domov. V rámci legislatívneho procesu podáva návrhy nových
právnych noriem a zúčastňuje sa pripomienkového konania na
tvorbe zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa týkajú predmetu činnosti bytových družstiev.
Ako si predstavujete ďalší vývoj SZBD z pohľadu správy
budov?
Ďalší vývoj smerovania SZDB vo vzťahu k členským družstvám
a správe domu, bude predmetom našej programovej konferencie, ktorá sa uskutoční v priebehu mesiaca september. Napriek
tomu, zastávam názor, že SZBD svojim postavením vo vzťahu
k členským družstvám bude musieť vytvárať podmienky pre
presadzovanie ich konkurencieschopnosti na trhu pri správe
bytových domov.
SZBD v rámci koncepcie štátnej bytovej politiky bude musieť
otvoriť otázku výstavby družstevných nájomných bytov, nakoľko v súčasnosti v tomto segmente takéto bývanie neexistuje.
Bude to vyžadovať analýzu a hľadanie vhodného riešenia štátnej
finančnej podpory pre takúto formu bývania.
Aké úpravy by podľa Vás mal zahrnúť nový pripravovaný
Zákon o podmienkach správy BD?
Pre splnenie predmetu činnosti výkonu správy Správcom pri
skvalitňovaní ich práce a zároveň služieb klientom, by najviac
pomohla kvalitná legislatíva, zákony a vykonávacie predpisy.
MDVaRR SR v súčasnosti pripravuje návrh zákona o podmienkach správy bytových domov. SZBD je súčasťou pracovnej skupiny pre prípravu tohto zákona. Tento zákon podľa našej predstavy
by mal upravovať:
• podmienky podnikania v oblasti výkonu správy bytových
domov,
• požiadavky pre predmet podnikania v oblasti výkonu správy bytových domov,
• práva a povinnosti zmluvných strán pri výkone správy
bytových domov,
• kontrolu a dohľad nad dodržiavaním zákona a pod.
Tieto zásady pokladám za podstatné aj z hľadiska celkového

8

ponímania výkonu správy na Slovensku pre všetkých, ktorí sa
touto oblasťou zaoberajú.
Aké vedomosti a spôsobilosti by mal mať kvalitný správca?
Kvalitný správca by mal disponovať odborne spôsobilým personálom zamestnancov, aby vedel správu nehnuteľností zabezpečovať s odbornou starostlivosťou. V rámci vnútorného riadenia správcovskej spoločnosti, či družstva, teda organizačného
riadenia, organizačného poriadku a organizačnej štruktúry by
sa zamestnanci mali riadiť súborom organizačných noriem
a predpisov, ktoré pre vlastníkov a klientov garantovali kvalitu
poskytovaných služieb, záruku spoľahlivého a dôveryhodného
partnera. Jasnou víziou navonok pre všetky kvalitné správcovské
spoločnosti, či družstvá by mala byť snaha o získanie certifikátu
manažérstva kvality riadenia pre oblasť výkonu správy bytových
domov, ich opráv a údržby.
Čo podľa Vás správcovia zanedbávajú a čo by ste im odporučili na skvalitnenie ich práce?
Na otázku, akú oblasť správy správcovia zanedbávajú, nemám
jednoznačne odpoveď, nakoľko nemám podklady a údaje,
potrebné pre hodnotenie. Ale vo všeobecnosti väčšina z nich
nepracuje, nevyužíva a neuplatňuje výkon správy spôsobom
Facility manažmentu, to znamená:
• plánovaním opráv, údržby a plánovaním financovania týchto
opráv,
• pravidelným udržiavaním technických zariadení budov, aby
bola zabezpečená spoľahlivá, bezpečná a optimálna prevádzka týchto zariadení,
http://spravcovstvo.eu/
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• aby sa zabezpečila nižšia poruchovosť, dlhšia životnosť a funkčnosť technických a technologických zariadení, ako aj samotného bytového domu,
• vedením pasportizácie o vykonaných opravách a údržbe zariadení a jednotlivých častí domu.
Aký je Váš názor na jednotný pojem úlohy a výkon funkcie
„správca“?
Jednotný pojem úlohy a výkonu funkcie „správcu“ by mal byť
zadefinovaný v pripravovanom zákone o bývaní. Bežná prax
ukazuje, že spoločenstvá vlastníkov bytov a viaceré menšie
správcovské spoločnosti, zďaleka nevykonávajú výkon správy
bytových domov v tom istom rozsahu ako veľké správcovské
spoločnosti alebo bytové družstvá. Bytové družstva vykonávajú
komplexnú správu bytových domov v oblasti administratívnej,
investičnej, technicko-prevádzkovej, ekonomickej, finančnej
aj právnej, pričom niektoré družstvá zabezpečujú pre bytové
domy opravy aj údržbu vlastnými zamestnancami s príslušnou
odbornou spôsobilosťou. Jedná sa o opravy a údržbu výťahov,
elektrických zariadení, plynových zariadení a pod. Pre jednotný
pojem a úlohy, vyplývajúce pre prácu správcov by bola potrebná kvalitná legislatíva, zákony a vykonávacie predpisy, ktorá by
zabezpečovala rovnaké podmienky pre všetkých správcov.
Za rozhovor ďakuje: E. Kurimský
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