
Ž I V O T O P I S 

 

OSOBNÉ ÚDAJE  

Priezvisko, meno, titul : BIELIK PAVOL ING. 

Dátum narodenia :  11. júl 1968 

VZDELANIEA DOTERAJŠIE ZAMESTNANIA 

Po absolvovaní štúdia na VŠP v Nitre, štúdium skončil v roku 1992 s vyznamenaním vykonaním 
štátnej skúšky v študijnom odbore prevádzka a ekonomika poľnohospodárstva. Po absolvovaní 
náhradnej civilnej vojenskej služby od roku 1994  do roku 1996 pracoval ako komerčný pracovník 
Investičnej a Rozvojovej banky, a.s. HP Nitra na oddelení úverovania a financovania. V rokoch 1996 
od 1997 bol vedúcim predaja a marketingu v spoločnosti Slovpap a.s. Od 1997 do 1998 vedúcim 
bytového hospodárstva v a.s. Plastika Nitra, kde mal v náplni práce správu podnikových bytov, 
slobodárni, rekreačných zariadení športových areálov a nebytových priestorov a.s. Od 1998 do 2001 
pracoval ako riaditeľ  dcérskej spoločnosti Plastika – Servis, s r.o.  Od 2001 do 2003 pôsobil ako 
vedúci oddelenia rozvoja podnikateľskej činnosti na MsÚ Nitra. Od roku 2003 na základe 
transparentného výberového konania sa zamestnal a dodnes pôsobí ako konateľ a riaditeľ 
spoločnosti Službyt Nitra s.r.o. 

Rok 2003 bol pre spoločnosť Službyt Nitra prelomový. Od 1.1.2003. bola založená a prevzala od  
Službytu zabezpečovanie dodávok tepla Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Založenie novej 
akciovej spoločnosti iniciovalo mesto Nitra so zahraničnou spoluúčasťou. 

Službyt sa po rozdelení a odčlenení TH pod novým vedením vyprofiloval ako najväčší univerzálny 
správca nehnuteľností na Slovensku a ako jediná mestská spoločnosť pôsobí v silnom konkurenčnom 
prostredí správcov bytových domov. Dlhodobým cieľom je napĺňať prioritné zámery v súlade 
s koncepciami, rozvojovými a strategickými plánmi mesta Nitra, rozvoj, zveľaďovanie a hlavne správu 
okrem bytových domov aj ostatných mestských nehnuteľností ako sú kultúrne domy, športoviská 
a neštátne zdravotné zariadenia - polikliniky. Nemenej dôležitou oblasťou práce riaditeľa v rámci 
spoločnosti  je zabezpečovanie potrieb klientov, ktorým spoločnosť spravuje byty v osobnom 
vlastníctve, resp. celé bytové komplexy.  

INÉ 

Od roku 2008 pôsobil vo funkcii člena a neskôr predsedu kontrolnej a revíznej komisie „Združenia 
Bytového hospodárstva na Slovensku“ (ďalej ZBHS). Od roku 2012 vykonával funkciu člena správnej 
rady. Valné zhromaždenie ZBHS zvolilo v roku 2015 Ing. Pavla Bielika za prezidenta združenia. 

Činnosť ZBHS ako profesijného združenia v súčasnom období je zameraná najmä na výmenu 
skúseností členov (ktorých je 79 a majú v správe viac ako 165 000 bytov) a informácií v oblasti 
bytového hospodárstva a energetiky a účasť na pripomienkovaní a tvorbe nových právnych 
predpisov. 

Združenie Bytového hospodárstva na Slovensku vzniklo v roku 1990 v zmysle zákona č. 68/1951 Zb. o 
dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach. Na základe zmeny zákona bolo Združenie bytového 
hospodárstva v roku 1996 preregistrované podľa § 20 Občianskeho zákonníka  


