NESÚ SA LEPŠIE SPRÁVY
PRE VAŠU SPRÁVU

www.lepsiasprava.sk

5 PILIEROV ZDRUŽENIA
ĽUDIA

Správa bytových domov nie je o domoch, ale v prvom rade o ľuďoch. V
ich rôznorodosti pramenia takmer všetky problémy, s ktorými sa v praxi
pri výkone správy stretávame. Postavenie predsedu spoločenstva, spotrebiteľská agenda správcu bytového domu, a v konečnom dôsledku práva a
povinnosti samotného vlastníka, to všetko sú otázky, ktoré teória dokáže
položiť, ale nie vyriešiť. Preto sme sa rozhodli poukázať na ľudský faktor ako
významnú až určujúcu zložku pri výkone správy.

PRÁVO

Zákony by nemali predstavovať prekážky, ale skôr plniť regulatívnu funkciu
na ceste k dosiahnutiu cieľa. Pri správe bytového domu je nutné orientovať
sa v širokom spektre zákonov, vyhlášok, nariadení a pod., ktorých zmysel
a účel sa v praktickej rovine stráca. Našim cieľom je pomôcť členom zorientovať sa a ukázať im “kde je sever”. Teória lepšiu správu bytového domu
neprinesie, treba riešiť najmä praktické problémy.

TECHNIKA

Technické zabezpečenie budov je a vždy bude dôležitou súčasťou správy.
Jej obsahom ale nie je len obnova bytových domov, obvodových plášťov,
balkónov a technických zariadení. Do popredia sa dostávajú inovatívne
technológie, ako napr. obnoviteľné zdroje energie, zvyšovanie bezpečnosti,
ochrana zdravia. Nechceme zatepľovať zateplené, ale poukázať na aktuálne
témy a priniesť možné spôsoby ich zavedenia do praxe.

EKONOMIKA

Conditio sine qua non, bez peňazí to proste nejde. Či už je to otázka rekonštrukcie, obnovy, správy ako takej, alebo poistenia, z každého zorného
uhla je nutné pozerať sa optikou financií. V konečnom dôsledku sa tok financií týka vlastníkov bytov a nebytových priestorov a preto by sa otázkam
správneho postupu účtovania platieb a ich vymáhania, otázkam hospodárenia domu, rozpočítavania tepla a pod., mala venovať dostatočná odborná
pozornosť.

ENERGETIKA

Teplo, chlad, svetlo, voda, trvalo udržateľný rozvoj a zachovanie kvality životného prostredia všeobecne, obnoviteľnosť zdrojov energie. To sú témy, ktoré
sú kauzálne prepojené s definíciou kvalitného bývania. Nie je možné sa im
nevenovať a pokiaľ má správca bytových domov alebo spoločenstvo vlastníkov záujem vykonávať správu „zdravým“ spôsobom, sám by sa mal aktívne
podieľať a zaujímať o kvalitu životného prostredia a celkový tok energie
v bytových domoch. Našim záujmom je podať vám z tejto problematiky pomocnú ruku a poskytnúť čo najviac informácií za účelom dosahovania energetickej efektívnosti.

“Naším cieľom nie je
hovoriť vám čo máte
robiť, ale počúvať
vás a nájsť spoločné
riešenie.”

PORADENSTVO

Združenie poskytuje pre svojich členov široký záber poradenskej činnosti v oblasti správy bytových
domov v zmysle svojich piatich piliérov. Spôsoby poskytovania sú pre členov neobmedzené, napr.
online chat na webe, priamy telefonicný kontakt, písomná analýza problému a navrhnutie riešenia, prípadne e-mail. Našim cieľom je ponúkať pri správe bytových domov praktické a efektívne
riešenia problémov, pomáhať orientovať sa v legislatíve a v právnych otázkach, v možnostiach
financovania, účtovania, v komunikácii a v ostatných aspektoch výkonu správy.

Sme pripravený odpovedať na vaše otázky 24 hodín
denne prostredníctvom online četu na našom webe
www.lepsiasprava.sk

NOVÁ KANCELÁRIA

V KOŠICIACH

Neprešlo ani pol roka a Združenie
otvára kanceláriu na východnom
Slovensku. Nová pobočka je pre
klientov otvorená od 1.6.2018 v Košiciach v BCK na Štúrovej ulici 27 (7. poschodie). Chceme byť bližšie k našim
členom a veríme, že touto formou pre
nich zabezpečíme efektívnejšie riešenie akýchkoľvek otázok či problémov.
Navštívte nás a staňte sa členom komunity Združenia pre lepšiu správu
bytových domov.
Konzultačné hodiny denne pondelok
až piatok od 10:00 do 14:00.

ZLEPŠOVÁK

Interný časopis vydávaný pre členov
združenia v tlačenej a digitálnej podobe

Našim záujmom je podávať členom
pravidelné informácie týkajúce sa všetkých pilierov, na ktorých je združenie
postavené. Interný časopis “Zlepšovák”
je zhmotneným poslom lepších správ,
ktorý bude vydávaný v tlačenej a digitálnej podobe. Obsahovo bude zameraný na vlastné články členov združenia, ako aj príspevky business partnerov

s vysokou informačnou hodnotou.
Zmyslom nie je predávať reklamu, ale
poskytovať relevantné informácie. Účelom jeho vydávania je pravidelná informovanosť členov o minulých a plánovaných aktivitách združenia, nových
členoch, dosiahnutých úspechoch, ale
aj dávať možnoť členom zapojiť sa do
rôznych voľnočasových aktivít.

V ZLEPŠOVÁKU
NÁJDENE

PREDPLATNÉ
PRE ČLENOV

•

odborné články združenia

Od roku 2019 bude časopis Zlepšovák

•

novinky zo sveta správy

v printovej verzii distribuovaný len

•

otázky a odpovede

členom združenia. Predplaťte si ho

•

judikatúra súdov a SOI

len za sumu 15 eur a buďte informo-

•

rubrika pre zástupcov bytových domov

vaní o legislatíve, praktických rieše-

•

PR články bussiness partnerov

niach a novinkách zo sveta správy

•

postupné predstavenie členov

bytových domov.

VZDELÁVANIE
Organizujeme odborné konferencie, odborné
semináre, diskusné fóra, workshopy, vzdelávacie aktivity a iné spoločenské podujatia za
účelom podpory profesionálneho rozvoja
účastníkov.
Robíme coaching osôb konkrétne zodpovedných za chod bytového domu (najmä zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov
a predsedu spoločenstva).
Zvyšujeme právne povedomie správcov bytových domov, zástupcov vlastníkov, predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov, ale aj samotných vlastníkov nehnuteľností.

KONFERENCIE

Našim záujmom je byť s vami v čo najužšom
kontakte, pýtať sa vás na problémy a nachádzať
riešenia. Preto za vami chodíme do miest
a obcí. Organizujeme semináre, každoročný kongres
LEPŠIA SPRÁVA, konferencie a diskusie.

WEBINÁRE

Ako prvé združenie v oblasti správy
bytových domov vám poskytujeme
informácie a prezentácie formou
webinárov. Odborné prezentácie nás
a našich partnerov nájdete na stránke
www.lepsiasprava.sk v sekcii “webináre.

REALIZÁCIA
Nechceme len teoretizovať, ale poskytovať
odbornú a metodickú pomoc pri výkone
správy, uplatňovaní všeobecne záväzných
právnych predpisov a tiež vydávať konkrétne
realizačné usmernenia v správnom vedení
domových schôdzí, pri vypracúvaní všetkých
typov zmlúv na dodanie tovaru a poskytovanie služieb, riešení vzťahov s problematickými vlastníkmi, vymáhaní pohľadávok,

METODICKÉ
USMERENIA

Výhradne pre členov združenia spracúvame
písomné metodické usmernenia zamerané
na poskytnutie všetkých informácií, ktoré
sú dôležité pre praktické uchopenie určitej
legilatívnej zmeny v oblasti správy bytových
domov. Usmernenia poskytujú odpovede
na často položené otázky typu “A čo teraz?”.
Staňte sa aj vy našim členom a buďte
v obraze pri legislatívnych zmenách.

zavádzaní opatrení na predchádzanie vzniku
deficitu v hospodárení ako aj v ďalších otázkach týkajúcich sa perfektnej správy bytového
domu. Združenie je otvorené spolupráci so
všetkými organizáciami, ktoré zabezpečujú
služby súvisiace s obnovou a riadnym fungovaním bytových domov na Slovensku, ale aj
zahraničí, či už po technickej, ekonomickej
alebo právnej stránke.

“Nechceme len teoretizovať, ale poskytovať
odbornú a metodickú
pomoc pri výkone
správy.”

MOBILNÁ
APLIKÁCIA ZLSBD
Majte všetky informácie po ruke. Stiahnite
si aplikáciu ZLSBD a nebudete sa musieť
obávať, že vám niečo unikne.
•

posielanie oznámenia o každom novom
článku, podujatí, novinkách

•

prehľadnejšie čítanie článkov

•

uľahčené listovanie v časopise Zlepšovák

•

špeciálne rozhranie pre účely kongresu

ČLENSTVO

rozširujeme možnosti členstva o formu ALTERNATÍVNEHO ČLENSTVA.
Ide o lacnejšiu verziu so stále obsahovo širokými členskými službami - označené *

KTO SA MÔŽE STAŤ ČLENOM

•
•
•
•

bytové družstvo
správca bytových domov
spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
zástupca bytového domu

VÝHODY ČLENSTVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

metodické usmernenie pri zmene zákona alebo novely zákona týkajúceho sa výkonu správy
bytových domov *
získanie prístupu k uzamknutým článkom, blogom a novinkám na webovej stránke združenia *
získanie prístupu do sekcie webinárov a audiovizuálnych prednášok na webovej stránke
združenia *
prihlasovacie údaje do sekcie prístupnej len pre členov *
možnosť pristúpenia ku kódexu správania ochrany osobných údajov bez poplatku
a zverejnenie prístupu na webovej stránke združenia *
metodické usmernenie pri rozpočítavaní nákladov spojených s užívaním bytu alebo
nebytového priestoru
možnosť odborného písomného stanoviska alebo právnej analýzy týkajúcej sa správy
bytových domov *
prístup k databáze rozhodnutí SOI týkajúce sa agendy správy bytových domov a energetiky *
konzultácie a poradenstvo v súvislosti so správou bytového domu *
zľavy z ceny tovarov a služieb business partnerov Združenia
interné školenia pri prijatí novely zákona alebo úplne nového zákona týkajúceho sa výkonu
správy bytových domov *
školenia zručnosti na vedenie schôdze
školenia tvorby základných dokumentov súvisiacich so správou
získanie predplatného interného časopisu „Zlepšovák“ elektronicky a v tlačenej verzii *
predplatné odborného časopisu Správa budov na 2 roky od vydavateľstva JAGA
každé číslo digitálneho časopisu (e-noviny) od vydavateľstva JAGA
získanie vzorovej zmluvy o výkone správy *
revíziu zmluvy o spoločenstve
revíziu (príkaznej) zmluvy medzi zástupcom bytového domu a správcom
vypracovanie domového poriadku
50% zľava z poplatkov odborných seminárov vrátane konferencie a kongresu *
prednostné právo registrácie v prípadne účasti na seminároch, sympóziách a konferenciách
získanie vlastnej webovej kontaktnej podstránky vo forme www.XY.zlsbd.sk
30% zľava z poplatku v prípade riešenia sporu formou mediácie
doručenie súborného vydania všetkých napísaných blogov za príslušný kalendárny polrok
v digitálnej podobe
možnosť zúčastňovať sa na procesoch tvorby všeobecne záväzných právnych predpisov

NIET NAD LEPŠIU SPRÁVU
Kontaktujte nás, radi ju doručíme aj k vám.

Štefánikova 23
811 05 Bratislava
Business Centre Košice
Štúrova 27
040 01 Košice
tel.: 0911 230 011
info@lepsiasprava.sk
www.lepsiasprava.sk

zlsbd

zlsbd

