SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 6/2012

ZVÝŠENIE KVALITY, ODBORNOSTI A PRODUKTIVITY
PRÁCE VO VZŤAHU K ČLENSKÝM DRUŽSTVÁM SZBD
Dňa 28. novembra 2012 na mimoriadnom Zhromaždení delegátov členských družstiev Slovenského
zväzu bytových družstiev bol zvolený za predsedu Predstavenstva SZBD jeho doterajší podpredseda
Ing. Vojtech MOLNÁR. Poprosili sme ho o vyjadrenie ohľadom ďalšieho smerovania SZBD a bytového
družstevníctva.

Formovanie podnikateľského prostredia v oblasti výkonu správy,
prevádzky, údržby a opráv bytových domov a jeho vplyv na sektor bytového družstevníctva vyžaduje prijatie zmeny aj v oblasti
organizačného usporiadania a vrcholového riadenia SZBD.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmeny je požiadavka na vyššiu
profesionalitu pracovného personálu SZBD so skúsenosťami
z praxe. Tieto zmeny sú nevyhnutné pre zvýšenie kvality, odbornosti a produktivity práce vo vzťahu k členským družstvám
SZBD, ako aj k vonkajšiemu prostrediu. SZBD musí podporovať
fungovanie členských družstiev, ich ďalší rozvoj a prosperitu.

dávateľmi produktov, tovarov a energií, za účelom dosiahnutia
a garantovania nižších cien oproti bežným cenníkovým cenám.
Takto realizovaný výkon správy bytovými družstvami bude pre
vlastníkov bytov stále efektívnejší a lacnejší oproti iným správcom.
Nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie efektívnej správy bytových domov je uplatňovanie profesionálneho prístupu SZBD k tvorbe návrhu nového zákona pre správu bytových
domov. Tento zákon podľa našej predstavy by mal upravovať
a nastaviť rovnaké podmienky podnikania v oblasti výkonu
správy bytových domov pre všetkých správcov v SR. Začínajúc
požiadavkami pre predmet podnikania výkonu správy bytových
domov, právami a povinnosťami zmluvných strán, až po kontrolu a dohľad nad dodržiavaním zákona.
SZBD v rámci koncepcie štátnej bytovej politiky by mal 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.
Vytvorením vhodných podmienok financovania pre výstavbu
družstevných nájomných bytov by sa bytové družstvá mohli
opäť stať investormi, mohli by realizovať výstavbu nových družstevných nájomných bytov a tým zabezpečiť svoj ďalší rozvoj.

Aké by malo byť ďalšie smerovanie SZBD vo vzťahu
k členským družstvám?
Pri odpovedi na túto otázku treba vychádzať z vízie, zámerov
a stratégie bytových družstiev, teda členských družstiev SZBD.
Rastúca konkurencia a agresivita trhu, zvyšovanie požiadaviek
zákazníkov v oblasti kvality služieb, opráv a údržby, celkový prístup k zákazníkom – vlastníkom bytov a nebytových priestorov,
sú len niektoré faktory, ktoré musia bytové družstvá zohľadňovať pri strategických a operatívnych krokoch. Čoraz náročnejšie
podmienky trhu výkonu správy, prevádzky a údržby bytových
domov nútia bytové družstvá komplexne prehodnocovať všetky činnosti majúce rozhodujúci vplyv na ich úspešnosť. Bytové
družstvá aj napriek najväčšiemu trhovému podielu pri poskytovaní výkonu správy čelia samozrejme podľa územného rozloženia jednotlivých bytových družstiev v rámci SR konkurencii
spoločenstvám vlastníkov bytov, ako aj iných správcovských
spoločností.

SZBD by sa malo zapojiť do procesu prípravy a ďalšieho vzdelávania členských družstiev, s cieľom dosiahnuť vyššiu odbornú
úroveň a odbornú spôsobilosť zamestnancov jednotlivých bytových družstiev.
Všetky navrhnuté tézy ďalšieho smerovania SZBD by mohli priniesť zvýšenie počtu členov SZBD, teda členských družstiev aj
takých, ktoré doteraz zo SZBD vystúpili, lebo necítili a nevideli
prínos SZBD pre svoju vlastnú potrebu.
Nevyhnutnou činnosťou SZBD do budúcna musí byť aktívna
propagácia vlastnej činnosti, ako aj činnosti bytových družstiev
v oblasti výkonu správy.

SZBD svojim postavením vo vzťahu k členským družstvám bude
musieť vytvárať podmienky pre presadzovanie ich konkurencieschopnosti na trhu pri správe bytových domov a to spôsobom
uzatvárania rámcových zmlúv s poskytovateľmi služieb a do-
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