
 

 

 

 

 

 

VYHODNOTENIE ČINNOSTI ZLSBD 

ZA PRVÝ POLROK 2018 

 
 

ČINNOSŤ ZDRUŽENIA V ČÍSLACH 

620  účastníkov na semin{roch a konferencii 

319 vyplnených dotazníkov 

154  predn{šok 

22  odborných semin{rov 

 

 

 
 

 

  

Otvorenie novej kancelárie 

Združenia na východe  

BCK, Štúrova 27, 040 01 Košice 



 

 

SEMINÁRE SoLS ZA PRVÝ POLROK 2018 

 

 

 

REFERENCIE OD ÚČASTNÍKOV ZO SEMIN[ROV 

 Veľmi dobré stretnutie a riešenie problematiky v spr{ve spoločenstva. (Ren{ta Rovň{kov{, Senec) 

 V r{mci vymedzeného času hodnotím predn{šajúcich veľmi dobre, boli to odborníci vo svojej 

problematike. (M{ria Geciov{, Košice) 

 Ďakujem organiz{torom "Združenia" za usporiadanie semin{ra o lepšej spr{ve BD, bol podnetný a 

poskytol mi priestor pre doplnenie si vedomosti v danej oblasti. (Viera Maťašovsk{, Bratislava) 

 Hodnotím vysoko kladne. Výber tém aj jednotlivých lektorov. (Milan Repka, Prievidza) 

 Ďakujem za veľmi dobré predn{šky, odporúčania. Som 1-kr{t na takomto semin{ri, obohatil moje 

vedomosti. (Lýdia Olexov{, Radoľa)  

 Robíte to dobre, pokračujte. Chýba n{m na trhu tak{to barlička. (Katarína Demeterov{, Dolný Kubín) 

 Ďakujem za semin{r. Dozvedela a naučila som sa niečo nové a ostatné som si zopakovala. (Soňa 

Debn{rov{, Levice) 

 

  

 MESTO TERMÍN POČET ÚČASTNÍKOV 

1. Pezinok 13/03/2018 20 

2. Piešťany 14/03/2018 59 

3. Bratislava 19/03/2018 59 

4. Bytča 20/03/2018 30 

5. Prievidza 21/03/2018 31 

6. Nitra 10/04/2018 8 

7. Levice 11/04/2018 24 

8. Žilina 24/04/2018 18 

9. Dolný Kubín 25/04/2018 33 

10. Čadca 26/04/2018 6 

11. Humenné 15/05/2018 23 

12. Michalovce 17/05/2018 12 

13. Košice 22/05/2018 19 

14. Banská Bystrica 31/05/2018 33 



 

 

N[VŠTEVNOSŤ WEBOVEJ STR[NKY 

Google analytics (1.2. - 30.5.2018) 

 www.lepsiasprava.sk 

Počet zobrazení str{nky: 33 696 

Počet n{vštevníkov: 3 425 

Počet rel{cií: 6 0591 

Miera okamžitých odchodov: 0,51%2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webová stránka obsahuje 

- podstr{nku „PARTNERI“, kde sú uvedené men{ a log{ partnerov s preklikmi 

- CHATOVÉ OKIENKO, kde je možnosť okamžitej reakcie na ot{zky n{vštevníkov 

- možnosť písania „BLOGOV“ pre n{vštevníkov 

  

                                                           
1 prechod z podstr{nky na podstr{nku 
2 odchod bez prekliku na podstr{nku 



 

 

TLAČENÝ ČASOPIS 

„Zlepšov{k“ 

Zlepšov{k je časopis Združenia, ktoré vych{dza 6x ročne v n{klade cca 1000ks. 

Časopis je registrovaný na MK SR pod číslom EV 5659/18 ako periodick{ tlač 

zameran{ na podporu a zvyšovanie kvality bývania v bytových domoch na 

Slovensku. 

Časopis je distribuovaný všetkým akreditovaným spr{vcom na Slovensku, rovnako 

aj členom Združenia pre lepšiu spr{vu bytových domov prostredníctvom pošty. 

Elektronick{ verzia prvých čísel je na voľné stiahnutie, avšak ďalšie elektronické 

čísla budú sprístupnené už len členom Združenia.  

Pravidelnými prispievateľmi sú odborníci v oblasti pr{va, legislatívy, 

spr{vy, obnovy a rekonštrukcií bytových domov. Témy sú koncipované tak, aby 

pomohli a rozšírili obzory cieľovej skupine spr{vcov bytových domov a predsedom 

spoločenstiev vlastníkov bytov.  

Obsahové zameranie Zlepšováku: 

- Tematické čl{nky o ľuďoch, pr{ve, ekonomike, technike a energetike 

- Novinky v oblasti spr{vy 

- Vybrané judik{ty z oblasti spr{vy 

- Vzdel{vacia činnosť Združenia 

- Ot{zky a odpovede  

- PR čl{nky partnerov 

- Inzercia 

 

Zlepšovák 1/2018 

Zlepšovák 2/2018 (aktu{lne v distribúcií) 

http://lepsiasprava.sk/wp-content/uploads/2018/04/zlepsovak_1.pdf

