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Pandémia COVID-19 zasiahla celý rad aspektov bežného života. 
Jedným z nich je aj tradičné vyúčtovanie za vodu a teplo. To sa 
tento rok výnimočne odkladá o dva mesiace. Namiesto doruče-
nia vyúčtovania vlastníkom bytov do konca mája ho tento rok 
možno odsunúť až do konca júla. 

Odklad termínu doručenia vyúčtovania je dobrou správou naj-
mä pre vás, správcovské spoločnosti. Ak ste mali doteraz obavy, 
že napríklad pre poddimenzovaný stav pracovníkov spôsobený 
pandemickou PN alebo OČR nebudete môcť vlastníkom bytov 
vyúčtovanie doručiť v zákonnej lehote, už sa nemusíte báť. Dvoj-
mesačné predĺženie by malo byť primeraným časom, aby ste 
všetko bez problémov stihli.

Komplikácie súvisiace s pandémiou
Práve fi rmy zaoberajúce sa odpočtami sa v posledných mesia-
coch stretávali s výraznými následkami pandémie. Ochorenie 
či karanténa zamestnancov im spôsobili personálne problémy. 
Odpočtári sú pritom veľmi špecializovaní a nie je možné ich 
jednoducho nahradiť neskúsenými pracovníkmi. V opačnom 
prípade by hrozilo, že fi nálne rozúčtovanie nebude úplne spra-
vodlivé. Treba pritom dodať, že začiatok roka, keď k odpočtom 
dochádza, je pre špecializované fi rmy extrémne náročný aj za 
normálnej situácie. COVID-19 to ešte viac sťažil.

Pandémia situáciu skomplikovala aj z hľadiska prístupu k me-
radlám v domácnostiach. Pre karanténu, nakazenie či obavy 

z ochorenia totiž mnoho užívateľov domácností na prelome zimy 
a jari nemohlo či nechcelo odpočtárov vpustiť do bytov. Odpočty 
tak nemohli vykonať včas. Užívatelia bytov tým zároveň riskovali 
sankcie, ktoré hrozia práve za nesprístupnenie dát týkajúcich 
sa odpočtov z meradiel tepla a vodomerov. Aj táto hrozba by 
vďaka posunutiu termínu doručenia vyúčtovania do konca júla 
mala odpadnúť.

Riešením je samoodpočet či diaľkový odpočet
Nutnosť odpočtu priamo v byte pre vizuálny odpočet z meradiel 
tepla a vody nie je pritom u nás ničím výnimočným. Týka sa 
zhruba 30 % slovenských domácností. Ak sa to týka aj bytov, 
ktoré spravujete, môžete aj v budúcnosti vlastníkom ponúknuť 
možnosť odpočtu spotreby vody a tepla samoodpočtom. Postačí 
im na to smartfón a špeciálna aplikácia, ktorú vyvinula spoloč-
nosť ENBRA SLOVAKIA, na adrese www.samoodpocet.sk. To 
znamená, že je možné vykonať odpočet z ľubovoľného mera-
ča bez toho, aby niekto cudzí vstúpil do bytu, aj keď byt nie je 
vybavený rádiovými meračmi. Či už ide o jednoduchý odpočet 
z vodomera, zložitejší z pomerového rozdeľovača tepla alebo 
ozaj komplikovaného odpočtu z kompaktného merača tepla 
– odpočet bude urobený správne. Umožňujú to návody a názor-
né ukážky, ktoré portál samoodpocet.sk obsahuje. Správnosť 
odpočtu je zabezpečená kontrolným číslom alebo možnosťou 
odfotiť merač a jeho stav, a tým verifi kovať správnosť odpočtu. 
Okrem toho nemusí vlastník bytu čakať doma v ohlásenom ter-
míne. Odpočet vykoná pohodlne v čase, ktorý mu vyhovuje.

Vyúčtovanie za vodu a teplo sa odkladá o dva mesiace 

ČO NÁM PANDÉMIA UKÁZALA PRI ODPOČTOCH?

V tomto roku sa pre pandémiu ochorenia COVID-19 
posúva termín na doručenie vyúčtovania za vodu a tep-
lo v domácnostiach. Vyúčtovanie tak môžu vlast ní ci 
bytov dostať až do 31. júla. Vďaka posunutiu ter mí nu 
môžu rozúčtovatelia odpočty urobiť bezpečne a včas aj 
v prípadoch, keď je nutné vstupovať do bytu. Vyúčtovanie 
tak bude maximálne spravodlivé, užívatelia bytov sa zároveň 
vyhnú možnej penalizácii. Aj v takýchto situáciách sa stále 
viac dôležitejšími stávajú diaľkové odpočty.
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Odpočtár v tomto prípade už do bytu nemusí osobne vstupovať. 
Stačí, keď vlastník zadá do aplikácie samoodpocet.sk všetky 
potrebné údaje. Vo fi nále tak môže rozúčtovateľ pracovať so 
všetkými relevantnými údajmi. Zo strany vlastníkov je o službu 
pomerne veľký záujem. Za prvých pár týždňov od jej spustenia 
boli zaevidované odpočty z viac ako 20-tisíc meradiel. Ak si mys-
líte, že by aj vám takáto služba zefektívnila vyúčtovanie, spoloč-
nosť ENBRA SLOVAKIA ponúka využitie tohto spôsobu odpočtu 
aj správcom. 

Ešte efektívnejším riešením je diaľkový odpočet. Pandémia 
nám ukázala, že diaľkový odpočet je dôležitejší ako kedykoľvek 
pred tým. V súčasnosti je možné realizovať ho pomocou rádiovej 
komunikácie, keď sa odpočtár môže pohybovať vo vzdialenosti 
niekoľkých desiatok metrov od meradiel bez toho, aby musel 
vstupovať do bytu. Zatiaľ najmodernejším riešením je napojenie 
meradiel do Internetu vecí, kde je spotreba monitorovaná v pod-
state v reálnom čase. V takom prípade odpočtár čerpá dáta zo 
špeciálnej on-line databázy a v blízkosti meradiel vôbec nemusí 
byť. Stalo sa vám, že ste čakali na niekoľkých nájomníkov alebo 
sa vám s nimi nedarilo spojiť? S diaľkovými odpočtami sa ta-
kýmto situáciám vyhnete.

V rámci konceptu Smart metering vyvinula ENBRA SLOVAKIA 
svoje vlastné zariadenie – centrálu ENBRA EASY. Centrála do-
káže zbierať údaje zo zariadení od rozličných výrobcov, ktoré sú 
vybavené rádiovým modulom s technológiou Wireless M-BUS. 
Tieto údaje potom odosiela v reálnom čase, teda ihneď po ich 
získaní po internetovom pripojení. Druhým krokom je server 
ENBRA Connect, ktorý prijíma údaje z centrál, dekóduje, spra-
cuje namerané údaje a zabezpečí ich archiváciu. Ďalším rozšíre-

ním servera je možné spracovať dáta aj zo zariadení s najnovšie 
zavádzanou technológiou Internetu vecí, s komunikáciou cez 
NB-Iot alebo LoRaWAN. Získané údaje následne server ENBRA 
Connect spracuje a poskytne v potrebnej štruktúre pre energe-
tický portál ENBRA Môj byt, alebo aj pre ľubovoľný iný softvér 
alebo informačný portál správcu s rozhraním REST API.

Informujte vlastníkov
Efektívnych možností odpočtu vody a tepla je viacero. Prechod 
na ne je zatiaľ postupný. Informujte preto vlastníkov bytov o al-
ternatívnych možnostiach odpočtov. Tento rok sa ukázalo, že 
bežný spôsob odpočtov nemusí byť vždy efektívny. Okrem toho, 
podľa Smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti majú 
byť od roku 2027 všetky prístroje diaľkovo odčítateľné. 

Tento rok bola zmena najmä v odklade termínu na predklada-
nie vyúčtovania o dva mesiace. Je možné, že niektorých vlastní-
kov bude možnosť doručenia vyúčtovania po 31. máji zaujímať. 
Informujte ich preto, že tento rok môže dôjsť k odkladu až do 
31. júla. 
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