
HEJ! 
SPRÁVCA
nerob veci  na

100 krát resitech

to urobí

za vás
Bytový dom s prehľadom



ELEKTRONICKÉ HLASOVANIE

Resitech ho rozpošle aj vyhodnotí za vás.

MANAŽMENT PORÚCH

Resitech informuje všetkých na jeden klik.

ELEKTRONICKÉ OZNAMY

Resitech ich 100 krát pripomenie za vás.

Povedzte
to raz

DATABÁZA DOKUMENTOV

Resitech vám všetko uloží a zálohuje.

https://www.linkedin.com/company/80886463/
https://www.resitech.sk
https://www.linkedin.com/company/80886463/
https://www.linkedin.com/company/80886463/


Elektronické

hlasovanie
• Vytvárajte legislatívne správne hlasovania.

• Získajte potrebné kvórum aj od vlastníkov, ktorí sa 
schôdze zúčastniť nemôžu.

• Spoľahnite sa na automatické vyhodnotenie.

• Push a email notifikácie pri zverejnení elektronického 
hlasovania a pred jeho ukončením.

• Nechajte hlasovanie prebiehať tak dlho,
    ako potrebujete.

• Otvorte diskusiu už pred hlasovaním.



Prečo je naše 

elektronické

hlasovanie 

jedinečné?

Je tvorené s expertmi zo združenia ZLSBD, právnikmi, 
bankami a správcami.

Je schválené Slovenskou bankovou asiociáciou aj 
Štátnym fondom rozvoja bývania. 

ZVÝŠENIE
ÚČASTI
AŽ NA
95%



Manažment

porúch
• Vytvorte si jeden komunikačný kanál na 

nahlasovanie porúch.

• Zamedzte duplicite nahlásení vďaka 
notifikáciám.

• Po upozornení na poruchu jedným vlastníkom 
sú automatickou notifikáciou upozornení 
všetci.

• Majte prehľad v histórii nahlásených porúch 
aj v stave ich riešenia.



Elektronické 
oznamy a ankety
• Komunikujte o dianí v bytovom dome transparentne a 

efektívne.
 
• Zdieľajte dôležité informácie, fotografie,

    či videá naraz.

• Zistite preferecie vlastníkov bytu prostredníctvom 
ankiet.

• Zvýšte informovanosť vlastníkov vďaka emailovým a 
push notifikáciám.



Databáza

dokumentov
• Spoľahnite sa na automatickú zálohu všetkých 

zdieľaných dokumentov hlasovaní a ankiet.

• Náš cloudový priestor vám poskytuje 
ukaladanie dokumentov na jedno miesto, kde 
si ich môžu vlastníci bytov kedykoľvek vyhľadať.



[      ]„Resitech odporúčam doslova aktívne, 

kadiaľ chodím. Cena za túto službu je 

podľa mňa úplne minimálna, prínos 

však obrovský. Prináša mi to totiž 

obrovskú úsporu času.“

Referencie

 V. Balog



30 POD 30

Best Car Pitch

2020

Ocenenia

a úspechy

elektronické hlasovanie
Akceptované



Máte otázky?
Kontaktujte ma

Ing. Tomáš Paciga
Founder & CEO resitech s.r.o.

paciga@resitech.sk

0907 120 539



www.resitech.sk


