
PIATY ONLINE SEMINÁR O LEPŠEJ 
SPRÁVE BYTOVÉHO DOMU 

Posledný zo série online seminárov venovaný najmä 

1. „májovým“ problémom vo výkone správy 
2. aktuálnym problémom v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej 

ľudksej choroby COVID-19. 

Ako jediné združenie vám prinášame prednášky a semináre aj počas zákazu 
organizovania spoločenských podujatí. Sme moderné združenie 21. storočia a technika 
nám nerobí problém. Online seminármi sme získali viac ako 130 hodín video materiálu, 
ku ktorým máte bezplatný prístup ako náš člen. Registrujte sa a získajte prístup k 
prednáškam a diskusiám. 

  

 

https://lepsiasprava.sk/online-seminare/  

Bezplatný „Seminár o lepšej správe bytového domu“ organizuje Združenie pre lepšiu 
správu bytových domov za účelom zvyšovania kvality správy bytových domov na 
Slovensku a orientácie v právnych predpisoch. Na seminári sú prezentované hlavne 
praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy podľa zákona č. 182/1993 
Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v nadväznosti na iné právne predpisy. 
Vypočujte si, ale hlavne s nami diskutujte o daných temách.  



CIEĽ SEMINÁRA 

Hlavným cieľom seminára je oboznámiť účastníkov predovšetkým o: 

• novele zákona č. 62/2020 Z. z., ktorou sa upravujú podmienky vypovedania 
nájomného vzťahu v súvislosti so šírením pandémie COVID-19 

• spôsobe a možnostiach predloženia správy o činnosti a vyúčtovania do 31. mája 
a možnom odklade splnenia si tejto činnosti 

• metódach vymáhania nedoplatkov aj počas koronakrízy a znižovaní zadlženosti 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

URČENÉ PRE 

• správcovské spoločnosti 
• predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
• bytové a stavebné bytové družstvá 
• zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
• mestské bytové podniky 
• mestá a obce 
• pre záujemcov o problematiku bývania 

PROGRAM 

9:00 – 9:30 
Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so 
šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii 
(diskusné fórum) 
Otázka platenia nájomného bola už od momentu povinného zatvorenia prevádzok 
jednou z najčastejších. Do skupiny dotknutých osôb sa však zaradili aj všetci vlastníci 
bytov a nebytových priestorov a odklad úhrady nájomného majú povolení aj tí, ktorí 
nevyužívajú nehnuteľnosť na podnikateľské účely. Aké sú podmienky odkladu 
nájomného a aké to má sekundárne dôsledky si povieme v diskusii. 

9:30 – 11:00 
„Správne reči“ na tému: Spôsoby predloženia správy o činnosti a vyúčtovania 
nákladov počas šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 
(diskusné fórum k stanovisku Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií 
a poštových služieb a k stanovisku Slovenskej obchodnej inšpekcie) 
Rozdiel medzi doručením a predložením nie je každému zrejmý. Bytový zákon operuje 
týmto inštitútom vo vzťahu k splneniu povinnosti správcu a spoločenstva vlastníkov a o 
tom, ako si budú musieť splniť svoje  povinnosti v roku 2020, si presne povieme v tomto 
duskusnom fóre. Predloženie správy o činnosti a vykonanie vyúčtovania je 
kontrolovanou povinnosťou najmä zo spotrebiteľského uhla pohľadu. Napriek povinnosti 
podľa bytového zákona je jej nesplnenie v kontexte iných právnych predpisov 
sankcionované niekedy až jednostranným pohľadom. O tom, ako sa k splneniu tejto 
povinnosti postaviť v roku 2020, si povieme v našich druhých Správnych rečiach. 

 



11:00 – 12:00 
Vymáhanie nedoplatkov počas šírenia pandémie COVID-19 (diskusné fórum) 
Znižovanie zadlženosti a povinné platenie preddavkov a zálohových platieb predstavuje 
v aktuálnej situácií problém. Ako efektívne využiť psychologické metódy vymáhania vám 
poradíme v našom poslednom diskusnom fóre. 

  

DISKUTUJÚCI 

JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD 
Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov 
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD 
Mgr. Katarína Timoranská, právnička ZLSBD 
do diskusie zapojíme aj niektorých správcov, s ktorými sa na diaľku spojíme 
obrazom aj zvukom  


