
V Á S  P O Z Ý V A  N A  S E M I N Á R

O LEPŠEJ SPRÁVE BYTOVÉHO 
DOMU V BRATISLAVE

15. apríla 2019, 15:00 - 19:00 hod. 
Bowling National Centrum

Turbínova 1, Bratislava

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
• záujemcov o problematiku bývania

PREDNÁŠAJÚCI

JUDr. Mgr. Marek Perdík
Ing. Otília Leskovská
Ing. Radovan Marcin
Mgr. Michal Wolf
Adriana Michaličková
Daniel Ferdinandy

PARTNERI

Združenie pre lepšiu správu bytových domov
Štefánikova 23, 811 05 Bratislava

tel.: 0911 230 011, mail: info@lepsiasprava.sk

www.lepsiasprava.sk



PROGRAM

15:00 – 15:15   JUDr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Predstavenie Združenia pre lepšiu správu bytových domov. 

15:15 – 15:45   Ing. Otília Leskovská, www.svb.sk
Nové podmienky hlasovania vlastníkov bytov a neb. priestorov platné od 1.11.2018
Zmeny v spôsobe hlasovania, ktoré primiesila novela č. 283/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon 
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

15:45 – 16:15   Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o./člen siete INSIA SK s.r.o.
Exkluzívne poistné podmienky bytových domov pre správcov s spoločenstvá vlastníkov
Ako sa správne orientovať na poistnom trhu, rady a tipy k poistným zmluvám, odpovede na likvidácie 
poistných škôd v bytovom dome a prečo je dôležitý správny výber finančného sprostredkovateľa.

16:15 – 16:45   JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s.r.o.
Konečné efektívne riešenie nedoplatkov od vlastníkov v zmysle novely bytového zákona č. 63/2019 
Z. z.
Prečo je zbytočné žalovať pohľadávky na súde? Ako znížiť zadlženosť bytového domu komplexne?  
Ako najrýchlejšie vymôcť dlh?

16:45 – 17:00
Prestávka (káva, čaj) 

17:00 – 17:30   Mgr. Michal Wolf, Skamol Eastern Europe
Zdravá vnútorná klíma v bytových priestoroch. Vnútorné zateplenie alebo povrchová úprava?
Kedy si vybrať vnútorné zateplenie bytov, jednoducho si môžete odstrániť studené plochy, znížiť kon-
denzáciu vlhkosti na povrchu a tým odstrániť plesne v domácnosti.

17:30 – 18:00   Ing. Radovan Marcin, Rehau, s.r.o.
Ako vymeniť rozvody v bytovom dome správne na prvýkrát?
Dobre pripravená obnova prebehne hladko a prinesie vlastníkom úsporu energií, ako aj modernizáciu 
vybavenia domu. Prevedieme vás týmto procesom od tvorby projektovej dokumentácie, cez žiadosť  
o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania po samotnú realizáciu.

18:00 – 18:30   Adriana Michaličková, ista Slovakia, s.r.o. 
Meranie a rozpočítanie energií
Elektronické spracovanie dát a častejšie informácie o spotrebe vody a tepla – výhody pre správcu  
a vlastníkov bytov.

18:30 – 19:00   JUDr. Marek Perdík, ZLSBD
Praktický manuál ochrany osobných údajov vo výkone správy bytových domov
Kódex správania Združenia pre lepšiu správu bytových domov, spracovanie údajov na zákon-
nom základe, posúdenie vplyvu na ochranu os. údajov, je nutné určiť zodpovednú osobu?, záznam  
o spracovateľských operáciách.

19:00
Záver a voľná diskusia

REGISTRÁCIA

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom registračného formulára na www.lepsiasprava.sk 
alebo e-mailom info@lepsiasprava.sk. Prihlášky zasielajte priebežne, najneskôr však do 14. 4. 2019 
alebo do obsadenia kapacity priestorov. Počet miest je limitovaný! 

Vstup je voľný.


