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Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

 banka špecializovaná na bývanie
 poskytuje sporenie so štátnou prémiou

a úvery 
 pre vlastníkov rodinných domov a bytov 

už 24 rokov
 bytovým domom už 16 rokov

 podmienky úverov prispôsobujeme 
možnostiam na trhu 

a požiadavkám našich klientov



PSS, a. s., a jej záujem o spoluprácu

Poznatky z výstavby, obnovy a správy v sektore
rezidenčných nehnuteľností.

Dlhodobá spolupráca s ÚMS, ZMOS, ZSPS, ZSVB, 
SZBD a Združením správcov a odbornými 
komorami a združeniami aj s akademickou 
obcou.

Pravidelná účasť na príprave legislatívy a 
koncepcií v oblasti bývania. 



História zohrala svoju úlohu...

Na zmenu vnímania a užívania bytového fondu 
je potrebné poznať jeho históriu: 

TECHNICKÚ SOCIÁLNU

História poznačila slovenské sídla, 
špecificky sídliská. 

Urbanizmus sa často musel podriadiť:

 politickým záujmom 
 ignorácii prostredia a okolia sídla 

 ignorácii sociálneho prostredia vrátane obyvateľstva 

4



Historický vývoj

Bytový fond tvorí obytné zóny, ktoré ovplyvňujú naše myslenie, cítenie, nálady, 
angažovanosť a záujem o spoločenský život 

- prvé seriózne riešené úlohy na humanizáciu bytového fondu
- humanizácia a obnova nie je len zmenou technických parametrov 

konkrétneho domu, ale zmenou celého prostredia

80-te roky 

- dominancia kapitálu nad záujmami spoločnosti 
- nedôsledné spracovanie urbanistických plánov a porušovanie aj 

spracovaných
- zníženie kvality bývania v obytných zónach 
- výrazné transportné problémy
- potenciálne energetické problémy 
- potenciálne problémy so zásobovaním vodou a odvodom splaškov 

Súčasnosť
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Obnova a energetika spolu 
súvisia 

40%

60%

Budovy, 
z toho byty 

predstavujú polovicu 

priemysel, doprava, 
poľnohospodárstvo 
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EÚ prijala program

20 – 20 – 20

do roku 2020 znížiť 
spotrebu energie 

o 20 %

zvýšiť podiel 
obnoviteľných 

zdrojov na 20 %

(napr. biomasa, 
voda, fotovoltaika)

nové budovy po 
roku 2020 stavať 

s nulovou bilanciou 
spotreby energie
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Obnova a energetika

• Zintenzívňovanie snahy o úplnú elimináciu energetickej spotreby v budovách si vyžaduje:

•

• obnovou budov spred roka 1990

• ale v súlade s lehotami kolapsov materiálov a kvalitou samotných stavieb aj budov 

postavených v 90-tych rokoch 

Aktivity rôznych združení
(Slovenská rada pre zelené budovy, Združenie pre pasívne domy...)

musia byť podstatne viac smerované na legislatívu štátu.
Súkromné spoločnosti, ktoré financujú výstavbu, 

nemôžu byť garantom progresívnych technológií, inovácií, nadštandardných 
kvalít a znižovania energetickej spotreby 

zo strany developerov. 

ODPORÚČANIE
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Pred obnovou...

• Obnovený solitér nemôže zostať osamotený.                              
Je potrebné zabezpečiť dostatočnú sociálnu, 

edukačnú, zdravotnú a obchodnú infraštruktúru

dôsledné posúdenie potenciálnych 
statických porúch

návrhy odstránenia

intenzívna spolupráca s architektom pri spracovaní 
celkového vzhľadu, funkčnosti a prevádzkových 

možností jednotlivých objektov 
Funkcionalizmus a 

prevádzkové možnosti sú 
dôležité pre realizáciu obnovy 

celých zón, vnútroblokov, 
medziblokov, námestí a 

komunikácií
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Komplexnosť vnímania

Na komplexné vnímanie 
obnovy obytných zón je nutná:

vysoká angažovanosť municipalít

kooperácia s kvalifikovanými architektmi a projektantmi 
a dôsledná realizácia návrhov

diskusia zúčastnených 
vrátane občianskeho sektora a obyvateľov sídla 
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a čo municipality? 

Z hľadiska zachovania plnej funkčnosti všetkých budov sú nutné: 
 legislatívne úpravy v oblasti urbanistického plánovania

 úpravy stavebného zákona 
 zmeny kvalifikovanosti facility managementu

v úzkej súčinnosti s posilnením pozícií municipalít vo vzťahu k monopolným dodávateľom médií. 

Vlastníci v spolupráci so stavebnými firmami 
kreujú podmienky kvality a finalizácie diela. 

V systéme často absentuje 
podiel municipality na tvorbe  celkového 

prostredia a okolia 
bytových domov ako aj kvality obnovy. 

Často absentuje aj záujem vlastníkov 
o kvalifikovaný návrh projektanta 

a stavebný dozor. 
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Požiadavky na mestá a obce 

Municipality nemajú peniaze na renováciu vnútro a 
medziblokov. 

Nutnosť zo strany municipalít poskytnúť tieto 
priestory do dlhodobého prenájmu alebo 

vlastníctva za symbolické ceny. 

Vlastníci nemajú záujem investovať do priestorov, 
kde zajtra môže prísť developer a ich iniciatívu 

zdevastuje. 

Dôsledná angažovanosť v oblasti 
prevádzkyschopného stavu budov a 

kontrola realizácie v súlade s projektovou 
dokumentáciou. 
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Čo je cieľom financovania obnovy?

Pomôcť záujemcom o bývanie a vlastníkom 

domov, bytov a nebytových priestorov 

splniť ich požiadavky 

- zabezpečiť moderné a ekologické bývanie 

- znížiť náklady na energie

- predĺžiť životnosť domov

- zlepšiť kvalitu bývania

- zvýšiť hodnotu bytov a domov 

... s  minimálnym dopadom na vlastníkov 

a s výraznou úsporou mesačných nákladov už pri 

prvom ročnom vyúčtovaní po poskytnutí úveru
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Základné problémové okruhy pri správe a obnove budov

z pohľadu banky financujúcej údržbu a obnovu budov

1. História fondu nehnuteľností
2. Vlastníctvo
3. Ponuka služieb
4. Kvalifikovanosť poskytovateľov
5. Dostupnosť infraštruktúry
6. Dostupnosť financií
7. Čas

Prečo sú problémy v obnove a správe zaujímavé?
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Vlastníctvo

1. 97 % bytov v súkromnom rozdrobenom vlastníctve

2. Spoločné časti a spoločné funkcie bytového domu –
kto sa o ne postará????

3. Spoločné časti bytového domu sú často technické 
vyhradené zariadenia, ktoré si vyžadujú znalosti 
legislatívy aj technické znalosti.

4. Zákon 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov stanovil osobitné pravidlá pre vlastníkov, 
ktorí sa združia do SVB – zamedzil im možnosť 
delegovať správu v plnej šírke na kvalifikovaného 
správcu
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Ako tento problém vnímame?

1. Rozdrobenosť vlastníctva si vyžaduje transparentný a korektný 
výklad prínosov a negatív spojených s procesmi v dome

2. Nekvalifikovaný vstup, prezentácia či zásah spôsobia oddialenie 
procesov až ich zmarenie

3. Najefektívnejší spôsob riadenia a riešenia procesov je 
komplexnosť prístupu

4. Komplexnosť vyžaduje hĺbkové zásahy do konštrukcii, zariadení a 
stojí viac peňazí

5. Len kvalifikovaný výklad vie preukázať, že rovnica medzi vstupmi 
a výstupmi zostáva zachovaná, resp. pri lineárnom raste vstupov 
sa môže prejaviť exponenciálny rast výstupov.
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Služby – kvalifikovanosť

1. Trh remeselníkov je značne degradovaný

2. Väčšina odborných „majstrov“ má za sebou 
párdňový až pártýždňový kurz v odbore“

3. Podľa oficiálnych štatistík porúch a nedostatkov –
kvalita stavebných prác po roku 2000 klesá

4. Bežné údržbové práce - čakacia lehota na obnovu 
u špičkových staviteľov prevyšuje 6 mesiacov až 
rok.

5. Symbióza správcu a vlastníkov je pri výbere 
stavebných firiem aj realizácií nevyhnutná.



17

Význam Služieb z pohľadu banky

1. Kvalitný výkon správy a údržby – znižuje náklady vlastníkov 
na prevádzku objektu, na energie, na obnovu

2. Kvalifikovaná prezentácia potrebných investícií skracuje čas 
rozhodovania o mesiace a roky a tým znižuje náklady na 
investíciu, ktorá sa zvyšuje permanentným 
znehodnocovaním objektu vplyvom porúch a tiež infláciou

3. Kvalifikovaná obnova reálne vydrží v bezchybnom stave 
oveľa dlhšie a tým oddiali ďalšie opakovania procesov –
zníži náklady, zvýši návratnosť investície a zlepší tak aj 
bonitu bytového domu  
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Sú FINANCIE problém???

1. Dostupnosť peňazí - nie je problém

2. Problémy identifikované v PSS, a. s.
– Akceptácia úveru na obnovu zo strany vlastníkov 

– Kvalifikovaná prezentácia skutočného stavu domu a jeho 
energetickej bilancie

– Kvalifikovaná príprava obnovy a údržby a výberové konania

– Záujem investovať prostriedky do kvalitnej prípravy obnovy zo 
strany vlastníkov

– Investícia do kvalifikovaného stavebného dozoru zastupujúceho 
nekompromisne záujmy vlastníkov 

– Predlžovanie procesov vedomé aj nevedomé

3. Minimalizácia času = hlavný pozitívny efekt každého 
procesu
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Čo treba napraviť ?

1. Absencia edukačného pôsobenia zo strany centrálnych 
orgánov a vedeckovýskumných pracovísk

2. Absencia podpory pozitívnych príkladov a riešení vládnymi 
projektmi

3. Rozdrobenosť vlastníctva a duálny systém správy s jasnými 
prvkami diskriminácie a degradácie odbornosti

4. Hľadanie nedostatkov tam, kde nie sú (nedostatok financií) 
a odvádzanie pozornosti od reálnych problémov

5. Fóbia z investovania na úver – kto rýchlo dáva – dvakrát 
dáva – v obnove platí dvojnásobne.
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Od čoho závisí efektivita správy a spokojnosť vlastníkov?

1. Transparentne a jednoznačne definovaný proces rozhodovania 
vlastníkov s cieľom „hodnota za peniaze“

2. Kvalifikovaný správca s plnými kompetenciami

3. Spolupráca s odborníkmi v oblasti projektovania budov

4. Transparentný výber kvalifikovaného dodávateľa na všetkých 
stupňoch

5. Kvalifikovaný dozor nad realizáciou procesov a obnovy

6. Permanentná údržba na základe pravidelnej obhliadky a kontroly 
systémov a procesov

7. Investovanie do moderných technológii a realizácia s víziou budúcich 
možností

8. Efektivita správy a procesov = vysoká bonita domu



Získajte grant na úpravu okolia 
bytového domu

• Po prerokovaní možností s Úniou miest Slovenska 
a so Združením miest a obcí Slovenska sme sa rozhodli 
ponúknuť mestám a obciam, prípadne občianskym 
združeniam, možnosť financovať ich zámery 
so zanedbanými pozemkami.

• Na Slovensku pôsobí niekoľko združení, ktoré v tejto 
oblasti podnikajú pozitívne kroky. Každé z nich má však 
obmedzené finančné zdroje. Veríme, že aj náš grantový 
program prispeje k skrášleniu okolia našich bytoviek 
alebo rodinných domov v ďalších mestách a obciach, 
na ktoré sa zatiaľ prostriedky neušli.



Získajte grant na úpravu okolia 
bytového domu

• Žiadať o grant môžu obce, mestá, ale aj 
spoločenstvá vlastníkov bytov, správcovia 
bytových domov, bytové družstvá, neziskové 
organizácie zriadené za účelom revitalizácie 
životného prostredia, ale  dokonca aj fyzické 
osoby, vlastníci bytov v bytovom dome, ktorí 
majú záujem o skrášlenie a skvalitnenie 
priestoru okolo svojho bytového domu.



Získajte grant na úpravu okolia 
bytového domu

• Pre žiadosť o grant nie je spracovaný jednotný 
formulár žiadosti, nakoľko projekty aj ich 
žiadatelia sú veľmi rôznorodí a nevieme 
presne odhadnúť, čo všetko sa v žiadostiach 
vyskytne, preto sme taký formulár 
nespracovávali, aby sme niekoho nepoškodili 
možným rozsahom informácii. 

• Spracovali sme však základný dotazník, ktorý 
je potrebné vyplniť.



Získajte grant na úpravu okolia 
bytového domu

Pre podanie žiadosti postačuje okrem jasnej identifikácie 

žiadateľa - presné adresy a kontakty:

základný popis návrhu - charakteristika pozemku, na čo slúži 

teraz a aký je zámer jeho využitia, 

či je pozemok verejne  dostupný, alebo sa jedná o účelové 

zariadenie - škôlka, nemocnica, škola a pod,

pôdorys, ak sú k dispozícií, tak aj pohľady riešenia, prípadne 

celý projekt, podľa významu a rozsahu, ale postačuje naozaj 

základný pôdorys

fotografia, resp fotografie súčasného stavu pozemku

rozpočet celého projektu,



Získajte grant na úpravu okolia 
bytového domu

informácia o stave schvaľovania projektu, t. j. či je stavebné 

povolenie, ohlasovacia povinnosť, prípadne ak už sú k 

dispozícii, prosíme o ich scan

a tiež ak sa zo stavebného zákona nevyžadujú, potom 

postačuje aspoň súhlas mesta, obce alebo vlastníka pozemku, 

ako to nie je obec, rsp. vysvetlenie, prečo súhlas nemáte.

Ak by jednotlivé súhlasy neboli ešte k dispozícii, kedy 

očakávate ich vystavenie.

Ak sa projekt bude realizovať na pozemku, ku ktorému 

žiadateľ nemá vlastnícke práva, súhlas vlastníka s realizáciou 

projektu.



Získajte grant na úpravu okolia 
bytového domu

• výška finančnej spoluúčasti žiadateľa, prípadne ďalších 
sponzorov (nie je stanovená, je však plusom pri 
posudzovaní). 

• V prípade, ak projekt nemá ujasnené financovanie v plnej 
výške, kedy očakáva žiadateľ doriešenie financovania. V 
takom prípade môže byť projekt podmienečne schválený, 
avšak poskytnutie financií budeme realizovať až po 
vyriešení celého rozsahu potrebných zdrojov zo strany 
žiadateľa. 

• Ak nie je vyriešenie celého objemu financovania vo výhľade 
a náklady na projekt presahujú maximálny limit nášho 
grantu pre jeden projekt (5 000 €), projekt sa nedá rozdeliť 
na realizovateľnú časť z grantu a druhú etapu v neskoršom 
období, projekt nepodporíme. 



Získajte grant na úpravu okolia 
bytového domu

Ak je finančná spoluúčasť obce/mesta, či je rozpočet na 

financovanie schválený už zastupiteľstvom pre prezenčný rok, 

alebo na rok 2017, 2018 a pod.

Ak si renovácia pozemku vyžaduje výrub drevín, či je už k 

dispozícii súhlas na ich výrub a aké náhradné riešenie pre 

zeleň je v pláne.

Maximálna dotácia z grantu na jeden projekt a jeden rok 

je 5 000 €. 

Výška spoluúčasti žiadateľa alebo ďalších partnerov nie je 

stanovená, aj keď určite je vítaná najmä, ak je projekt 

väčšieho rozsahu.



Prešov – realizácia 08/2016
vnútroblok Zápotockého ul. 19 až 21, 

• Rozpočet 62 971,55 €, podpora z PSS, a. s., 5 000 € (8 % z rozp.)



Vráble – ul. 1. mája - workoutové ihrisko –
realizácia 08/2016

Financovanie z PSS 50 % z 5 668,8 € = 2 834,40 €



Myjava – Jánošíkova ul. - detské ihrisko na 
sídlisku – realizácia 09/2016

• Financovanie z PSS   65 % z 6 123,06 € = 4 000,00 €



Dolný Kubín – centrum vnútrobloku sídliska 
Západ – realizácia 09/2016

• Financovanie z PSS 70 % z 5 140 € = 3 595,00 €



Uhorská Ves – verejné priestranstvo 
v centre obce – realizácia 08 a 09/2016

• Financovanie z PSSa, s., 100 % materiál = 2 302,18 €



PSS, a. s., v roku 2016 poskytla

• Spolu schválená podpora 12 projektov

• Celková suma poskytnutá 

– na projekty 44 948,58 €

– Lokality projektov - Komárno (2), Vráble, Myjava, 
Dubovce, Detva, Uhorská Ves, Malachov, 
Lučenec, Dolný Kubín, Prešov, Krajná Porúbka

• Pre rok 2017 poskytne 20 000 až 30 000 €



Získajte grant na úpravu okolia 
bytového domu

• Termín podávania žiadostí je do 7. 11. 2016. 
Jednotlivé projekty budeme priebežne 
posudzovať samozrejme aj v ďalších 
štvrťrokoch. Program financovania je zatiaľ 
naplánovaný na 3 roky a jeho predĺženie závisí 
od jeho využitia. 

• Tešíme sa na krajšie a účelne skultúrnené 
okolie našich obydlí.
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Bajkalská 30
829 48   Bratislava

www.pss.sk


