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Úvod

Cieľom tohto materiálu je poukázať na potrebu a opodstatnenosť prijatej regulácie realitnej činnosti
v Slovenskej republike. V našom stanovisku opisujeme súčasný stav v realitnom odvetví, popisujeme
náplň práce realitného sprostredkovateľa, opisujeme súčasnú legislatívu, spôsob fungovania realitného
trhu vrátane vzdelávacej štruktúry a integrátorov - asociácií a združení zoskupujúcich realitných
sprostredkovateľov. O názor na nastavenie podmienok vstupu do realitného podnikania a o tom, ako
by malo po legislatívnej stránke vyzerať realitné podnikanie sme požiadali aj medzinárodných realitných
expertov. Ich stanoviská nájdete v časti legislatívne podmienky na výkon realitnej činnosti.
V závere sa zaoberáme budúcnosťou tohto povolania a navrhujeme legislatívne zmeny, ktoré by podľa
nášho názoru viedli k zvýšeniu profesionality realitnej činnosti, väčšej ochrane spotrebiteľa a vytvoreniu
bezpečnejšieho a stabilnejšieho realitného prostredia, z ktorého by profitovala naša krajina a štátny
rozpočet.
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Profesia realitný sprostredkovateľ

Profesia realitný maklér je jedna z najkomplexnejších obchodníckych a poradenských pozícií, nakoľko
kvalitný realitný maklér musí ovládať a byť dobre zorientovaný hneď v niekoľkých problematikách so
vzájomným presahom.

1. TOVAROZNALECTVO
Realitný maklér tu poskytuje informácie o technickom stave a technických aspektoch
nehnuteľnosti. Stavebno-technické prevedenie nehnuteľnosti, použité stavebné materiály a
pod. Sleduje trh s novými technológiami, kde musí byť zorientovaný. Ďalej sa musí vyznať
v ohodnocovaní nehnuteľností, čo je kľúčový faktor pri nastavovaní predaja akejkoľvek
nehnuteľnosti, rovnako musí ovládať metodológiu znaleckých posudkov. Samostatnou
kategóriou je problematika pozemkov, kde je niekoľko desiatok aspektov ovplyvňujúcich ich
cenu od ornej pôdy určenej na poľnohospodárske účely až po pozemky určené na výstavbu
s možnosťou poskytovania základných služieb inžinieringu (územno-plánovacie informácie,
stanoviská od prevádzkovateľov inžinierskych stavieb a pod). S pozemkami ďalej súvisia
pozemkové úpravy, čítanie geometrických plánov, prípadne vecné bremená in rem, in persona
viaznuce na listoch vlastníctva a tituloch nadobudnutia zaväzujúce alebo oprávňujúce vlastníkov
resp. budúcich vlastníkov.

2. PRÁVNE MINIMUM a KATASTRÁLNY SERVIS
Realitný maklér musí byť zorientovaný v zákonoch súvisiacich s predajom nehnuteľností.
Základom je občiansky zákonník, následne zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
a zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). Nadstavbou pre
realitného makléra je napr. stavebný zákon. Ďalej sú to daňové zákony.
V realitnej praxi sa využíva viacero zmlúv. Štandardom sú tzv. depozitné/ rezervačné zmluvy,
sprostredkovateľské zmluvy (exkluzívne, neexkluzívne), zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách.
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Tieto zmluvy sú častokrát pripravované interne priamo v realitných kanceláriách a maklér musí
ovládať ich obsah a dokázať ho odkomunikovať smerom ku klientovi, vysvetliť jednotlivé pojmy
a formulácie. Samostatnou kapitolou je zabezpečenie a odkomunikovanie kúpnych zmlúv
a návrhov na vklad, ktoré vypracúva advokát alebo notár. Práve maklér zadáva všetky
požiadavky na prípravu zmlúv, musí rozumieť ich opodstatnenosti a musí byť dobre
zorientovaný, aby dokázal spoľahlivo pretlmočiť požiadavky klientov. Vo výslednej fáze pri
podpise zmlúv musí byť schopný odpovedať na niektoré „kontrolné otázky“ klientov a ďalej
poskytuje kompletný katastrálny servis s asistenciou pri úradnom overení podpisov
predávajúcich, pri bytoch napr. zabezpečení povinnej prílohy návrhu na vklad, ktorou je
vyhlásenie správcu o nedoplatkoch predávajúceho až po podanie návrhu na vklad na
katastrálny odbor príslušného okresného úradu. Podaním návrhu na vklad však pracovná náplň
makléra nekončí, často krát nasleduje dosledovanie povolenia vkladu, nakoľko povolením
vkladu sa môžu spĺňať podmienky vyplatenia kúpnej ceny a pod.
Znalosť právnej problematiky je pre realitného makléra taktiež nevyhnutná pri preštudovaní
titulov nadobudnutia, čím sa zvyšuje právna istota a bezpečnosť celej realitnej transakcie,
nakoľko z titulu nadobudnutia môžu vyplývať určité povinnosti, resp. záväzky, ktoré môžu mať
rozhodujúci vplyv na samotné realizovanie predaja/ kúpy. To je jeden z dôvodov prečo je titul
nadobudnutia jednou z povinných príloh vyžadovaných bankou pri poskytnutí úveru na kúpu
nehnuteľnosti so zriadením zálohy na predmetnej nehnuteľnosti.

3. DAŇOVÉ MINIMUM
Zo súčasnej praxe vypláva skutočnosť, že pri predaji sa na maklérov bežne obracajú klienti
s požiadavkou

na

vysvetlenie

daňovej

problematiky

súvisiacej

s predajom/

kúpou

nehnuteľnosti.
Maklér musí byť schopný podať základné informácie súvisiace s daňovou povinnosťou
vyplývajúce z predaja nehnuteľnosti, za akých okolností je príjem oslobodený od daňovej
povinnosti dane z príjmu súvisiacej s predajom nehnuteľnosti a pod. Ďalej je to napr. podanie
informácie o povinnosti uviesť nehnuteľnosť do daňového priznania a uhrádzať daň
s vlastníctvom nehnuteľnosti. Úplne samostatnou kapitolou je daň z pridanej hodnoty, táto
problematika je natoľko komplikovaná, že pre elementárne zorientovanie sa makléri absolvujú
celodenné školenia.
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4. MARKETING
Vo všeobecnosti v minulosti veľmi zľahčovaná problematika. Laický pohľad bežného
spotrebiteľa bol len na jednej zložke marketingového mixu, ktorým bola inzercia. Avšak
marketing v sebe v zmysle základnej definície 4P zahŕňa komplexné nastavenie a zastrešenie
predaja. Na začiatku je prieskum ceny a prieskum trhu, následne analýza nastavenia
zodpovednej predajnej ceny, swot analýza nehnuteľnosti, ktorá odhalí silné stránky ale aj slabé
stránky nehnuteľnosti, na základe ktorých sa následne vie pripraviť predajná argumentácia.
Ďalej je to vytipovanie cieľových skupín (jedna nehnuteľnosť môže mať aj viacero cieľových
skupín) a prispôsobenie marketingovej komunikácie týmto cieľovým skupinám. Ďalšou zložkou
je profesionálna fotodokumentácia, kde je aj v dnešnej dobe vidieť veľké rozdiely v jej kvalite.
Ďalej sú to videá, 3D skeny, virtuálne obhliadky a pod. Nové digitálne technológie sú dnes
bežnou súčasťou realitného marketingu. Po nastavení propagácie a reklamy ďalej nasledujú
individuálne jednania s klientami, poukázanie na benefity ponuky, argumentácia slabých
stránok. Ďalej je to napr. príprava scenára obhliadky podľa typológie a preferencií klienta až po
realizáciu rezervácie nehnuteľnosti a ponúknutia dodatočného servisu súvisiaceho napr.
s hypotekárnym poradenstvom alebo vypracovaním znaleckého posudku. Na konci tohto
procesu by mali byt ako zo strany kupujúceho, tak zo strany predávajúceho obaja spokojní
klienti. Realitný marketing počíta aj s dodatočným servisom pre klienta, ako je zabezpečenie
napr. daňového poradenstva alebo všeobecného poradenstva typu ako sa nahlásiť na odber
komunálneho odpadu, alebo zmeniť si trvalý pobyt.

5. FINANČNÉ PORADENSTVO
So sprostredkovaním kúpy nehnuteľnosti úzko súvisí zabezpečenie financovania pre
kupujúceho formou úverov na bývanie. Niektorí realitní makléri majú aj samostatnú licenciu na
poskytovanie týchto finančných služieb - hypotekárnych úverov a poistenia nehnuteľností.
Pokiaľ službu neposkytujú priamo, sú zorientovaní. Dôležité je hneď na začiatku dokázať
vyhodnotiť potenciál klienta a posúdiť zrealizovateľnosť realitnej transakcie. Z tohto dôvodu je
veľkou pridanou hodnotou makléra, pokiaľ má maklér prehľad a aktualizované informácie zo
segmentu hypotekárnych úverov.
Samostatnou zložkou je forma úhrady kúpnej ceny, pokiaľ napr. klient uhrádza kúpnu cenu
alebo jej časť z vlastných finančných prostriedkov, z hľadiska bezpečnosti je riešením platba
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prostredníctvom vinkulovaného účtu alebo notárskej úschovy - o týchto skutočnostiach musí
mať maklér vedomosť, informovať klientov a odporúčať im riešenia.

6. MEDIÁTOR, PSYCHOLÓGIA PREDAJA
Realitný maklér sa počas svojej praxe dennodenne stretáva s požiadavkou klientov na
negociáciu ceny a podmienok predaja/ kúpy nehnuteľností. Makléri s vysokou úspešnosťou
predaja ovládajú psychológiu a typológiu klienta. Často krát sú mediátormi medzi klientami,
napr. pri rozvodových konaniach, dedičstvách, kde sú narušené vzťahy a rovnako pôsobia medzi
protistranami kupujúci - predávajúci, manažujú komunikáciu a ich snahou je doviesť obchodný
prípad do úspešného konca a to za predpokladu čo najvyššej miery spokojnosti všetkých
účastníkov. Schopnosť vyjednávať, argumentovať a efektívne komunikovať je nevyhnutnou
súčasťou tohto povolania.

7. INVESTIČNÉ PORADENSTVO
Nehnuteľnosti sú na Slovensku jednou z najobľúbenejších investícii. Realitní makléri sú dnes viac
ako v minulosti dopytovaní zo strany klientov na kúpu investičných nehnuteľností. Tento trh má
svoje pravidlá a vlastný systém efektívneho fungovania. Investorov je viacero typov a podľa ich
požiadaviek rozlišujeme aj viacero typov investícií, napr. krátkodobé špekulatívne investície
s cieľom výhodne kúpiť a následne predať, alebo naopak dlhodobejšie investície súvisiace so
zaradením nehnuteľnosti do osobného alebo obchodného majetku s cieľom ich následného
prenajímania. Maklér posudzuje výhodnosť investície, dbá na diverzifikáciu, predikuje ďalší
vývoj, na základe racionálnych argumentov odporúča a radí klientom pri rozhodovaní sa. Z tohto
titulu musí byť dobre zorientovaný, mať prehľad o trhu, vnímať aktuálny stav a trendy vrátane
mikroekonomických a makroekonomických ukazovateľov.

Sústava povolaní definuje povolanie realitného makléra nasledovne:
Realitný maklér je sprostredkovateľ v oblasti obchodovania s nehnuteľnosťami, ktorý zastupuje klienta
pri predaji, kúpe, nájme alebo prenájme nehnuteľností a poskytuje a zabezpečuje odborné a
konzultačné služby v oblasti realít. Vyjednáva alebo sprostredkováva pre klienta alebo v jeho zastúpení,
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okrem iného, prevod alebo výmenu nehnuteľností, firiem a vlastníckych práv k nim (napr. bytov,
rodinných domov, rekreačných objektov, administratívnych a kancelárskych priestorov, logistických a
prevádzkových objektov, stavebných a poľnohospodárskych pozemkov a iných nehnuteľností). Realitný
maklér uskutočňuje nábor nehnuteľností, ich prípravu pre predaj alebo prenájom a spracováva príslušnú
nehnuteľnosť v softvéri. Pripravuje dokumentáciu k nehnuteľnosti na účely prevodu alebo prenájmu
nehnuteľnosti. Analyzuje trhové ceny nehnuteľností a stanovuje vhodnú cenotvorbu. Vykonáva
obhliadky s prezentáciou nehnuteľnosti a ich foto- alebo videodokumentáciu. Zabezpečuje marketing
nehnuteľnosti v médiách, najmä na internetových realitných portáloch. Aktívne vyhľadáva
potenciálnych klientov alebo nehnuteľnosti pre klientov. Zabezpečuje komunikáciu medzi predávajúcim
a kupujúcim alebo prenajímateľom a nájomcom a spolupracuje so znalcami, advokátmi, notármi,
geodetmi, hypotekárnymi špecialistami a inými. Protokolárne odovzdáva nehnuteľnosť do užívania.
Dodržiava zákonné predpisy upravujúce realitnú činnosť.
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v
prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia. Podmienky pre
nadobudnutie živnostenského oprávnenia sú definované podľa úrovne dosiahnutého vzdelania v Prílohe
č. 2, skupina 214 – Ostatné, bod 61 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov. Poskytovanie realitných služieb upravuje slovenská technická norma STN EN
15733 – Služby realitných maklérov. Požiadavky na poskytovanie služieb realitných maklérov. Táto
norma je odporúčaná.
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:


Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov



Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania so
zameraním: Realitný maklér, vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o
celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(§ 14). Poznámka: Osvedčenie je vyžadované pre udelenie živnostenského oprávnenia, pokiaľ
žiadateľ dosiahol úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou.
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Doklad o zaškolení povinnej osoby k zákonu č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov



Doklad o zaškolení k zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6
mesiacov.

Riadiaci pracovník (manažér) realitnej kancelárie zodpovedá za realizáciu obchodnej a marketingovej
stratégie realitnej kancelárie a jej značky. Zabezpečuje koordináciu a prideľovanie pracovných aktivít
súvisiacich s kúpou, predajom a prenájmom nehnuteľností jednotlivým pracovníkom realitnej
kancelárie. Riadi činnosť realitných maklérov v teréne a ďalších zamestnancov realitnej kancelárie.
Zodpovedá za personálnu, finančnú a ekonomickú oblasť, vrátane dosahovania plnenia ročných plánov.
Je zodpovedný za výsledok hospodárenia realitnej kancelárie a dodržiavanie rozpočtu. Riadiaci
pracovník (manažér) realitnej kancelárie zabezpečuje plynulý chod realitnej kancelárie. Rokuje a
dojednáva spoluprácu s obchodnými partnermi a dodávateľmi. Zodpovedá za akvizíciu nových klientov,
za starostlivosť o kľúčových zákazníkov. Školí realitných maklérov a poskytuje im mentoring. Riadi a
motivuje tím realitných maklérov a administratívnych zamestnancov k výkonom. Kontroluje
dodržiavanie právnych predpisov, interných noriem a postupov. Rieši sťažnosti klientov realitnej
kancelárie.

Ďalej sústava povolaní definuje aj potrebné odborné zručnosti vedomosti a špecifické kľúčové
kompetencie.

Národná sústava kvalifikácií povolanie realitného makléra definuje nasledovne :
Kód kvalifikácie: C3334000-01585
Úroveň: SKKR 6
Sektorová rada Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo
SK ISCO-08 3334000 Realitný maklér
SK NACE Rev.2 L ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ, 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností
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Doklad o získanej kvalifikácii: osvedčenie
Kvalifikačný štandard:


Vedomosti: Popísať poradenstvo a obchody v oblasti trhu s nehnuteľnosťami, definovať
náležitosti zmluvnej a úradnej korešpondencie, popísať národné a európske právo, legislatívne
nariadenia a normy z oblasti realít, popísať náklady na používanie nehnuteľností,
charakterizovať zásady obchodných a prezentačných zručností



Zručnosti:
aplikovať zásady a postupy financovania majetkovej transakcie, aplikovať zásady obchodných a
prezentačných zručností pri obhliadkach nehnuteľností, vyhľadávať nových klientov,
pripravovať ponuku na predaj/kúpu/nájom/výmeny nehnuteľnosti, pripravovať zmluvnú
dokumentáciu a návrh na vklad na kataster, realizovať obhliadky nehnuteľností, poskytovať
informácie o špecifikách regiónu, mesta či obce, komunikovať s klientmi na primeranej úrovni



Kompetencie: samostatnosť pri prezentovaní, schopnosť samostatne riešiť a analyzovať
problémy, zodpovednosť za plnenie svojich úloh a povinností, schopnosť komunikovať s ľuďmi

V zmysle vyššie uvedeného tvrdíme, že samotný produkt - predaj nehnuteľnosti v zmysle realitnej
činnosti je veľmi komplexný s presahom rôznych ďalších povolaní a profesií a skutočne si vyžaduje
vedomosti, know how a dostatočnú prax nadobudnutú reálnou skúsenosťou. Z tohto titulu by na
realitnú kanceláriu mali byť aj z pohľadu štátu vysoké nároky, vyššie ako sú doposiaľ.
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Opis súčasného stavu realitného sprostredkovania v Slovenskej republike

Združenia a asociácie integrujúce realitných sprostredkovateľov na Slovensku
Na Slovensku dnes pôsobí viacero subjektov združujúcich realitné kancelárie a realitných maklérov.
Vyberáme tie najrelevantnejšie. Z podkladov vyplýva, že najprofesionálnejšou organizáciou
integrujúcou realitné kancelárie na Slovensku je Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska. Má
medzinárodný štatút, je členom medzinárodných organizácií integrujúcich realitných profesionálov
(CEPI, NAR), má vlastnú realitnú akadémiu a prvý akreditovaný realitný kurz, na základe ktorého je
možné získať realitnú živnosť.

1. Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska.
Vznikla splynutím dvoch subjektov – Asociácie realitných kancelárií Slovenska (ARKS)
registrovanej dňa 1.12.1992 a Združenia realitných kancelárií Slovenskej republiky (ZRK SR)
registrovanom dňa 29.8.1992. Registrácia NARKS bola vykonaná na Ministerstve vnútra
Slovenskej republiky dňa 12.3.1998. NARKS pokračuje v tradícii oboch predchádzajúcich
subjektov ako záujmové nezávislé združenie fyzických a právnických osôb podnikajúcich v
oblastí nehnuteľností a obchodovania s nimi. Je nositeľom cieľov, ideí a platforiem etického
kódexu a riadi sa platnými stanovami.

Základným cieľom NARKS je integrácia realitných kancelárií Slovenska v rámci trhu s
nehnuteľnosťami, ich prosperita, presadzovanie ich záujmov, vzájomná spolupráca členov vo
všetkých oblastiach obchodovania s nehnuteľnosťami, využívanie nových poznatkov v
súvisiacich odboroch pre potreby členov asociácie a zvyšovanie kvality služieb nimi
poskytovaných a ochrana spotrebiteľa. Medzi najdôležitejšie úlohy patrí novelizácia
legislatívnych podmienok súvisiacich s realitnou činnosťou a zvyšovanie profesnej úrovne
pracovníkov realitných kancelárií, členov NARKS.

Asociácia nadväzuje kontakty s európskymi a zámorskými organizáciami podobného zamerania.
Je členom európskej asociácie realitných profesií (CEPI) so sídlom v Bruseli, podpísala protokoly
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o spolupráci s americkou Národnou asociáciou obchodníkov s nehnuteľnosťami (NAR), s
Maďarskou asociáciou, s Asociáciou realitných kancelárií Českej
Republiky (ARK ČR).
NARKS organizuje odborné konferencie s medzinárodnou účasťou a v minulosti zabezpečovala
tiež veľtrhy nehnuteľností – napr. SlovReal Invest.

Vzhľadom na to, že k základným princípom NARKS patrí združovanie realitných kancelárií na
celom území Slovenska, je asociácia otvorená pre spoluprácu so všetkými subjektami
pôsobiacimi na trhu s nehnuteľnosťami, ktoré kladú dôraz na vysokú profesionálnu úroveň a
etické zásady pri svojej činnosti.

Na trhu s nehnuteľnosťami poskytujú členovia NARKS služby spojené s kúpou, predajom a
prenájmom nehnuteľností (rodinné domy a vily, pozemky, nájomné domy, bytové a nebytové
priestory, obchodné a kancelárske priestory, výrobné a skladové priestory), development
pozemkov pre investičnú činnosť, stavebnú a investičnú činnosť (bytová výstavba, prestavby a
rekonštrukcie), výkon správcovskej činnosti, sprostredkúvajú komplexné právne služby spojené
s prevodom a spravovaním nehnuteľností, aukčnú činnosť.

Najvyšším orgánom asociácie je konferencia zložená zo všetkých jej členov. Konferencia má
právo rozhodovať o všetkých veciach asociácie, pokiaľ stanovy nevyhradzujú v niektorých
veciach právo rozhodovania iným orgánom asociácie. Predsedníctvo je štatutárnym orgánom
NARKS. Zastupuje asociáciu voči tretím osobám a riadi činnosť asociácie v období medzi
konferenciami. Predsedníctvo volí zo svojich členov prezidenta, ktorý je predstaviteľom NARKS
a viceprezidentov, ktorí ho v jeho neprítomnosti zastupujú. Prezident je predstaviteľom
asociácie v období medzi zasadnutiami predsedníctva. Funkčné obdobie predsedníctva,
prezidenta a viceprezidenta je trojročné. Dozorná rada je kontrolným orgánom NARKS. Dohliada
nad celou činnosťou, skladá sa z troch členov volených konferenciou na funkčné obdobie tri
roky. Výkonným orgánom NARKS je generálny sekretár.

Hlavná úloha pri postupnom napĺňaní programových cieľov NARKS je zverená komisiám, ktoré
sa skladajú zo zástupcov členských spoločností. Náplňou ich činnosti je identifikácia kolektívnych
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záujmov v príslušnej oblasti, definícia cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť a stanovenie rámcového
postupu.

Medzi hlavné úlohy Legislatívnej komisie NARKS patrí príprava návrhu všeobecne záväzného
predpisu upravujúceho založenie a vznik Komory realitných kancelárií a vypracovávanie
právnych stanovísk a pripomienok k podaniam adresovaným NARKS. Komisia pre interné vzťahy
NARKS uskutočňuje rokovania o spolupráci s profesnými organizáciami podobného zamerania
a so strešnými zamestnávateľskými organizáciami na Slovensku. Zabezpečuje taktiež rokovania
s príslušnými štátnymi orgánmi na úrovni ministerstiev. Vzdelávacia komisia NARKS pripravuje
model profesného vzdelávania, školení a seminárov za účelom zabezpečenia vysokej kvality
odbornosti a informovania o aktuálnych zmenách v legislatívno – ekonomickej oblasti.
Zahraničná komisia NARKS spolupracuje so zahraničnými partnerskými organizáciami na
bilaterálnej a multilaterálnej úrovni – s európskou asociáciou realitných profesií (CEPI) so sídlom
v Bruseli, americkou Národnou asociáciou obchodníkov s nehnuteľnosťami (NAR), americkou
Nadáciou pre rozvoj trhu s nehnuteľnosťami vo východnej Európe (EERPF) a Asociáciou
realitných kancelárií Čiech, Moravy a Sliezska.

Základné dokumenty NARKS sú STANOVY ASOCIÁCIE a ETICKÝ KÓDEX NARKS.

Stanovy NARKS ustanovujú všetky právne náležitosti pôsobenia NARKS. Vymedzujú predmet
činnosti, ciele asociácie, orgány asociácie a ich pôsobnosť, členstvo, práva a povinnosti členov,
majetok asociácie a hospodárenie s ním, spoločné a záverečné ustanovenia.

Etický kódex NARKS upravuje vzťahy medzi členmi NARKS ako efektívne slúžiť verejnosti a
etablovať činnosť realitných kancelárií ako rešpektovanej profesie. Akceptovanie etického
kódexu a jeho dodržiavanie je jednou z podmienok členstva v NARKS. Len na základe tohto
akceptovania možno dosiahnuť predpoklady na spoluprácu, vzdelávanie, uznanie a účinnosť
NARKS.
Prijímanie nových členov - Členom NARKS sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá splní
kvalitatívne kritériá a podmienky prijatia pre členov definované v internej smernici o prijímaní
členov NARKS, úspešne absolvuje Licenčný test základnej odbornej spôsobilosti pre
vykonávanie realitnej profesie organizovaný NARKS, uznáva a aktívne presadzuje ciele a záujmy
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v NARKS, plní jej stanovy a zaviaže sa riadiť rozhodnutím orgánov NARKS. Vykonáva nezávislú
realitnú činnosť so sídlom, miestom prevádzky (realitnej kancelárie), či bydliskom,
nachádzajúcim sa na území Slovenskej republiky.

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska je združenie podporujúce profesijné záujmy
odborníkov v oblasti nehnuteľností, ktoré má nezastupiteľnú úlohu od úrovne obce až po
najvyššie štátne orgány. NARKS zastupuje profesijné záujmy svojich členov voči štátnym a iným
orgánom Slovenskej republiky.

Dobrovoľné rešpektovanie etických princípov členmi NARKS dáva pred verejnosťou záruky
obchodnej poctivosti a profesionality.

Záujemca o členstvo v NARKS vyplní „Žiadosť o prijatie za riadneho člena NARKS“ a čestné
prehlásenie o pravdivosti údajov uvedených v prihláške (podľa Internej smernice o prijímaní
nových členov). Spolu so žiadosťou zašle záujmca o členstvo aj výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra. K žiadosti pripojí profesijný životopis žiadateľa (majiteľ spoločnosti,
konateľ, riaditeľ realitnej kancelárie, teda zodpovednej osoby za realitnú činnosť v spoločnosti).
Podklady sú prezentované členom NARKS na Regionálnom klube (podľa príslušnosti sídla
spoločnosti – Bratislava, Západ, Stred, Východ). Predsedníctvo NARKS schvaľuje záujemcu o
členstvo najskôr za čakateľského člena spravidla na dobu šesť mesiacov. Po jej uplynutí a splnení
kritérií stanovených internou smernicou je člen prijatý za člena v zmysle platných Stanov NARKS.

Výhody, ktoré NARKS prináša svojim členom: NARKS spája profesionálov v realitách a poskytuje
komplexné kontinuálne vzdelávanie pre realitných maklérov a manažérov realitných kancelárií.
Medzi viaceré výhody, ktoré svojim vstupom do asociácie získate, patrí najmä a nielen:


Získanie

kontaktov

na

profesionálne

kancelárie

z

celého

Slovenska,

s možnosťou spolupráce a vzájomných osobných kontaktov na podujatiach organizovaných
NARKS (konferencie, školenia, regionálne kluby, spoločenské stretnutia).


Prezentácia RK v zoznamoch členov NARKS (web stránka, zahraničné a domáce podujatia a
výstavy, napr. CONECO Bratislava).
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Možnosť používania loga NARKS v styku s verejnosťou, Corporate design manuál, príslušnosť
k veľkej tradičnej značke bez franšízových poplatkov.



Možnosť používať vzorové zmluvy s logom NARKS (Sprostredkovateľská zmluva, Dohoda o
zložení zálohy, Návrh na vklad, Odovzdávací protokol, Súhlas so spracovaním osobných
údajov, Záznam o obhliadke) na predtlačených tlačivách.



Odporúčanie Vašej RK klientom, v rámci regiónu, v ktorom pôsobí.



Výhodné poistenie realitnej činnosti proti rizikám vyplývajúcim z tohto povolania vo
vybranej poisťovni (povinné postenie zvyšuje mieru dôvery zo strany klientov).



Garanciu pre vašich klientov prostredníctvom exkluzívneho Garančného fondu NARKS vo
výške 50 000 eur, ktorý slúži na ochranu práv a právom chránených záujmov klientov a
poskytuje záruku a komfort pri využívaní vašich služieb.



Množstvo zliav u partnerov, ktoré vám budú poskytnuté v rámci zmluvnej spolupráce až do
výšky 50%, partnerské spoločnosti v našom benefitnom programe – napr. nákup nových
vozidiel vybranej značky, výhodný operatívny leasing, zľavy u dodávateľov tovarov a služieb
využívaných realitnými maklérmi, kurzy a školenia NARKS na aktuálne témy a iné.



Prístup do medzinárodných organizácií – CEPI (EÚ) zastupujúca realitných profesionálov v
Európskej komisii, NAR (USA) združujúca realtorov v Severnej Amerike + možnosť
medzinárodného členstva (za extra poplatok), poskytnutie informácií k európskemu
profesijnému preukazu (EPC) pre realitných maklérov.



Investori (individuálni a firemní – kontaktujú sekretariát), organizácie (domáce a
zahraničné).



Účasť na tvorbe legislatívy, pripomienkovanie a predkladanie návrhov (NARKS je členom
RÚZ, SŽZ, je prizývaná do odborných komisií a pod.) v realitných oblastiach ako napríklad
kataster, stavebný zákon, dane, mestá a obce.



Komunikácia s bankami a vytváranie produktov pre členov a klientov (generálne zmluvy,
veľkostný obrat pri sprostredkovaní hypoték, poistenie a iné).



Podpora vzájomnej spolupráce medzi členmi pre zvýšenie predaja (MLS, štandardizácia
vzťahov, dozor nad spoluprácou).

Medzi ďalšie organizácie patrí Realitná únia. V prevažnej miere integruje realitných maklérov (nie
realitné kancelárie). Na vzdelávanie využíva externú spoločnosť - Slovenskú realitnú akadémiu. Nie je
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členom medzinárodných organizácií, pôsobí len na lokálnej úrovni. Rovnako ako NARKS organizuje
realitnú konferenciu. V porovnaní s NARKS má kratšiu históriu, menší počet komisií, absentujú niektoré
komisie, ako napr. zahraničná komisia.

2. Realitná únia SR

Realitná únia SR je združenie profesionálov, ktorí na realitnom trhu poskytujú klientom realitné
služby na vysokej odbornej úrovni. Jasnými pravidlami vytvára únia základy pre efektívnu
spoluprácu medzi jej členmi. Nad dodržiavaním korektnosti a najvyššej kvality poskytovaných
služieb dohliada disciplinárna komisia Realitnej únie SR. Zdieľanie dôležitých informácií,
hľadanie riešení na spoločné problémy, silné odborné zázemie, kvalifikované zastupovanie
realitnej obce pri vyjednávaní so štátnymi inštitúciami je len malý výpočet členských výhod.
Medzi primárne ciele tiež patrí zlepšenie podnikateľského prostredia vrátane súvisiacich
legislatívnych zmien na úseku podnikania s realitami. Jej cieľmi sú:


Prispievať k vzniku a prehlbovaniu vzájomnej spolupráce medzi členmi Realitnej únie
SR a ostatnými subjektami realitného trhu.



Zvyšovať odbornosť a profesionalitu členskej základne a verejnosti.



Realizovať výskumy a analýzy.



Presadzovať zmeny v legislatíve, ktoré prispejú ku kultivácii a profesionalizácii
realitných služieb.



Zastupovať realitnú obec pred štátnymi orgánmi a inštitúciami.



Ochraňovať spotrebiteľov a klientov, ktorí využívajú realitné služby.



Pomáhať ľuďom, ktorí prišli o bývanie vplyvom faktorov, ktoré nemohli objektívne
ovplyvniť alebo utrpeli na realitnom trhu nespravodlivú ujmu.

Realitná únia SR rozlišuje dve členstvá - Majiteľ/štatutár RK

a

Realitný maklér.

Súvisia s tým rozdielne výhody a práva. Členstvo sa vždy viaže na konkrétnu fyzickú osobu (nie
na s.r.o.). Podmienkou vstupu pre Majiteľa/štatutára RK sú aktívne pôsobenie na realitnom
trhu, odborná zdatnosť (preukazuje osvedčením vzdelávacej organizácie s akreditáciou MŠ SR).
Ak také nie je, tak prijatím záväzku, že v lehote 6 mesiacov požadované vzdelanie žiadateľ
preukáže), pristúpenie k vnútorným predpisom Realitnej únie SR a uhradený členský príspevok.
Vstupom štatutára / majiteľa RK do Realitnej únie sa nestávajú automaticky členmi aj makléri
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RK. Podmienky vstupu pre realitných maklérov sú: Plnoletosť a spôsobilosť na právne úkony,
bezúhonnosť, pristúpenie k vnútorným predpisom Realitnej únie SR, pôsobenie na realitnom
trhu alebo záujem vstúpiť na realitný trh, preukázanie odbornej zdatnosti (preukazuje sa
certifikátom / osvedčením vzdelávacej organizácie s akreditáciou MŠ SR). Ak také nie je, tak
prijatím záväzku, že v lehote 6 mesiacov požadované vzdelanie žiadateľ preukáže a uhradený
členský príspevok.
Výhody členstva v Realitnej únii:


Databáza realitných dokumentov, viac ako 120 zmlúv a formulárov, pravidelná aktualizácia
podľa platnej legislatívy, vzory na takmer všetky realitné situácie. Členovia ušetria čas na
vypracovanie a aktualizáciu dokumentov ako aj peniaze za prípadné sankcie.



Ochranný štít pri kontrolách, informácie o prebiehajúcich kontrolách SOI, GDPR, AML,
kompletný návod so vzormi dokumentov na kontrolu SOI, bezplatný 3 hodinový videokurz
GDPR. Členovia ušetria sumy za prípadné pokuty a získate zľavy na vypracovanie GDPR a
AML dokumentácie.



Unikátny systém zazmluvnenia klienta, overené právne formulácie aj na rizikové situácie,
inteligentná sprostredkovateľská zmluva, grafické znázornenie obchodu a rady pre klientov
. Členovia získajú 26 stranovú praktickú brožúru (so zmluvou) pre klientov a pomôcku pre
rýchlejšie zazmluvnenie.



Rady kolegov, aj dôverné informácie, výmena informácii na celoslovenskej báze, 4
komunikačné kanále medzi členmi , riešenia problémov, postupy a návody. ZÍSKATE rady a
skúsenosti kolegov a (aj dôverné) informácie z realitného trhu.



718 nových realitných kolegov, zvýšený počet spoločných /referenčných/ obchodov,
smernica o spolupráci medzi členmi určuje jasné pravidlá, možnosť aktívneho zapájania sa
do

rôznych

projektov.

ZÍSKATE

vyššiu šancu na realizáciu spoločných obchodov, zvýšený počet obchodov a provízií.


Nástroj na ocenenie nehnuteľností, nástroj na tvorbu odborného vyjadrenia k cene
nehnuteľnosti, vyjadrenie použiteľné na úradné účely, profesionálny vzhľad písomného
vyjadrenia. ZÍSKATE nástroj na vytvorenie profesionálneho písomného vyjadrenia k cene
nehnuteľnosti.
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Zľava pri kúpe auta, vernostný program s predajcom áut zn. OPEL, spolupráca s významnými
partnermi, pravidelné

cenové

zvýhodnenia

pre

členov,

UŠETRÍTE

30 % pri kúpe auta značky Opel, viac »


Cenové analýzy a prognózy, realitný barometer – monitoring vývoja cien bytov, mesačná
analýza cien viac ako 20 000 bytov, mapovanie inzertných aj transakčných cien realít.
ZÍSKATE cenovú analýzu s komentárom analytikov a pomôcku pri určovaní predajnej ceny.



Odborný rast a znalosti, najprepracovanejší systém realitného vzdelávania v SR, viac ako 34
realitných kurzov a workshopov so zľavami, možnosť získať najvyšší kariérny realitný titul
RSc. ZÍSKATE bezplatné e-kurzy a zľavy až do 50 % na kurzy a workshopy Slovenskej realitnej
akadémie (SORA).



Video poradne, poradne, na ktorých odborníci radia členom (online), prostriedok, ako sa
dozvedieť riešenie na svoj problém, informácie, ktoré pomôžu predísť vzniku problémov.
ZÍSKATE efektívny nástroj na získanie odborných informácií a riešení na rôzne situácie.



Právo používať logo Realitnej únie SR, príslušnosť k veľkej rodine serióznych RK a maklérov,
praktické využitie na vizitkách, internetových stránkach a pod. Nástroj na zvýšenie
dôveryhodnosti

v

očiach

klientov.

ZÍSKATE

zvýšenú spoločenskú a podnikateľskú prestíž.


CMA analýza konkurenčných cien, efektívny nástroj pri rokovaní o cene s klientov, rýchla
analýza podobných ponúk na trhu, praktický výstup výsledkov v .doc formáte. ZÍSKATE
pomôcku pri odporúčaní predajnej ceny a rokovaní s klientom.



Register rizikových osôb, neverejný zoznam rizikových nájomcov, kupujúcich atď., black list
neprofesionálnych sprostredkovateľov, vzájomná ochrana členov a ich klientov. ZÍSKATE
prístup do black listu v intranete únie, možnosť predísť zbytočným komplikáciám.



Podpora, inšpirácia, skúsenosti, pravidelné stretnutia členov Realitnej únie /kluby/, raz
ročne najväčšia realitná udalosť Realitný kongres, spoločné wellness a športové akcie
/lyžovanie,

golf,

bowling/.

ZÍSKATE

podporu, názory a skúsenosti kolegov z realitnej brandže.


Sledovač zmeny ceny, zaznamená zmenu ceny v konkurenčnom inzeráte, sledovač
kontroluje cenu 2x denne, mailová notifikácia, vývoj zmeny ceny nehnuteľnosti.
ZÍSKATE rýchlu informáciu, že došlo k zmene ceny sledovanej nehnuteľnosti.
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Syndikátny predaj, sieťová forma spolupráce viacerých realitných kancelárií, koordinovaný
predaj veľkých projektov a novostavieb, služby náročnejším klientom – developerom,
bankám, štátu. ZÍSKATE predajnú silu členskej základne (718 členov), viac »



Dámy v realitnom biznise, klub pre majiteľky RK, maklérky, geodetky, právničky, znalkyne,
rady, skúsenosti, spolupráca, relax a zábava, neformálna platforma pre dámy v realitách.
ZÍSKATE možnosť účasti na dámskych kluboch a spoločných akciách, viac »



Ocenenie Realitná kancelária roka, prestížne ocenenie pre najlepšie RK v SR, každoročná
súťaž medzi členmi, 5 súťažných kategórií, inšpirácia od najlepších. ZÍSKATE právo používať
logo Realitná kancelária roka, viac »



Zľava na telefónne paušály, vernostný program u mobilného operátora O2, zľavy na
telefónne paušály až 30 %, zľavy na telefóny podľa aktuálnej ponuky O2. ZÍSKATE zľavu na
telefonovanie v mobilnej sieti O2, viac »



Marketing a podpora členov, marketingová podpora členov Realitnej únie, prezentácia
členov, mediálne výstupy, newsletter, pripomienkovanie legislatívnych aktivít. ZÍSKATE
možnosť zaradiť sa do rodiny, ktorá sa teší zvýšenej prestíži verejnosti.

Medzi ďalšie organizácie integrujúce realitných sprostredkovateľov patrí napr. Združenie realitných
kancelárií Slovenska - ZRKS. Jedná sa skôr o snahu vybudovania realitného portálu, ako o
plnohodnotného integrátora. Nedisponuje žiadnymi odbornými komisiami a špecialistami. Úplne
absentuje vzdelávacia štruktúra. Z nášho pohľadu je to skôr marketingový ťah na získanie budúcich
klientov - realitné kancelárie a maklérov využívajúcich ich realitný portál. Nie je členom žiadnych
medzinárodných organizácií, pôsobí len na lokálnej úrovni. Neorganizuje realitnú konferenciu. Členovia
ZRKS sú zároveň inzerentmi realitného portálu ZoznamRealit.sk

Vzdelávanie v oblasti realitnej činnosti na Slovensku

Za príklad realitného vzdelávania na Slovensku sme si vybrali systém realitného vzdelávania
prostredníctvom realitnej akadémie NARKS, ktorá má najdlhšie profesionálne pôsobenie a zároveň
obsahuje kompletnú komplexnosť vzdelávacieho systému od jednodňových profesných kurzov, cez
licencovanie realitných maklérov a kancelárie, až po vzdelávania na vysokých školách a poskytovanie
akreditovaného kurzu na získanie realitnej živnosti v zmysle živnostenského zákona na SR.
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V rozsahu realitného vzdelávania na SR je REALITNÁ AKADÉMIA NARKS najkomplexnejší poskytovateľ.
Pre ilustráciu dodávame, že na trhu je okrem REALITNEJ AKADÉMIE NARKS aj viacero iných subjektov
poskytujúcich vzdelávanie

súvisiace s realitnou činnosťou, ako napr. SORA (Slovenská realitná

akadémia), CPPS (poradenské centrum), GAUDENS, ďalej sú to napr. realitné kurzy jednotlivých
realitných sprostredkovateľov.

Systém realitného vzdelávania v rámci lídra v realitnom vzdelávaní – REALITNEJ AKEDÉMIE Národnej asociácie
realitných kancelárií Slovenska postavený na nasledovných pilieroch:

1. Základné a legislatívne školenia. Ich obsahom sú základné školenia, ktoré podľa názoru
realitných expertov sú nevyhnutné pre úspešný začiatok a profesný rast akéhokoľvek makléra
alebo realitnej kancelárie - obsahujú legislatívne a odborné minimum. Témy a rozsah školení sú
rôzne.
a. Základné školenia, napr. školenie Ako úspešne začať v realitách prináša základné
informácie úplným nováčikom a poskytuje návod ako naštartovať kariéru realitného
makléra. Školenie má časový rozsah dvoch dní. Medzi ďalšie základné školenia patria
realitné právo, dane v realitách, efektívna komunikácia a time-manažment a pod.
Cieľom je zoznámiť realitného makléra s prostredím, v ktorom sa bude pohybovať
a otvoriť mu dvere do realitného biznisu. Výhodou je, že na tieto školenia sa môžu
prihlásiť aj nečlenovia NARKS a tak získať profesionálny mentoring a prístup
k informáciám od samého začiatku podnikania. Synergickou výhodou je aj networking,
ktorý prebieha počas kurzov medzi samotnými účastníkmi, čiže „nováčikovia“ sa majú
možnosť zoznámiť so skúsenejšími maklérmi, vzájomne si vymieňať informácie
a spolupracovať do budúcna.
b. Legislatívne školenia zahŕňajú napr. Ochranu osobných údajov a Boj proti praniu
špinavých peňazí (AML)

2. Licencovanie tvorí druhý pilier vzdelávania. Pre realitné kancelárie a maklérov predstavuje
licencia spôsob ako preukázať svoje profesionálne vedomosti a odbornosť v realitnom
podnikaní. Platná licencia sa stáva osvedčením pre verejnosť aj potenciálnych klientov. NARKS
predstavuje nový koncept licencií s cieľom aktívne zvyšovať kvalitatívnu úroveň trhu a
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presadzovať jeho profesionalizáciu. Zároveň umožňuje všetkým záujemcom vzdelávať sa a byť
informovaný.
NARKS pripravuje dve formy licencovania. Licencovanie vo väčšom rozsahu, tzv. LICENCOVANÁ
REALITNÁ KANCELÁRIA – LRK s platnosťou päť rokov. Za realitnú kanceláriu vykonáva skúšku jej
zodpovedný zástupca. Licencovanie v menšom rozsahu je určené pre samostatných realitných
maklérov - LICENCOVANÝ REALITNÝ MAKLÉR – LRM. Platnosť tejto licencie je tri roky.

Doteraz realitnú licenciu NARKS získalo viac ako osemstopäťdesiat držiteľov. Úspešné zloženie
licenčných skúšok je elementárnou skúškou spôsobilosti na výkon realitnej činnosti a jeho
absolventi môžu v marketingových materiáloch používať logá licencovania, čo je jeden
z efektívnych nástrojov budovania dôvery medzi maklérom a klientom a zároveň odlíšením sa
od konkurencie.

3. Celoživotné vzdelávanie odbornej verejnosti je tretím pilierom a tvoria ho úspešné workshopy a
kurzy ako napr. EXKLUZIVITA, TOVAROZNALECTVO, POZEMKOVÉ PRÁVO, REALITNÝ MAKLÉR
EXPERT, ZMLUVY V REALITNOM BIZNISE, VÝBER ZAMESTNANCOV, REALITNÝ MARKETING,
PSYCHOLÓĢIA PREDAJA a pod. Ich cieľom je zvyšovanie profesionality a odbornosti. Sú určené
pre všetkých ľudí, ktorí chcú byť trvalo úspešní v realitnom biznise. Aktualizované sú podľa
aktuálnych trendov a vývoja trhu, čo umožňuje neustále pridávať nové témy zastrešené
kvalitnými speakrami alebo ľuďmi z praxe.

4. Výchova novej generácie a edukácia širokej verejnosti. Budúcnosť národa tkvie v jeho vzdelaní
a to isté platí aj v realitnom biznise - to je jediná cesta trvalého rozvoja a profesionalizácie
realitného priemyslu. Inými slovami povedané, pokiaľ chcem realitných sprostredkovateľov
povýšiť na vyššiu spoločenskú úroveň, musíme začať pri mladých ľuďoch už v rannom veku, čo
aplikujeme nasledovne:

a. Vzdelávanie na stredných školách. Spoločnosť MGM & partners s.r.o. spracovala
koncepciu vzdelávania na stredných odborných školách, ktorej cieľom je postavenie
nového vyučovacieho predmetu REALITNÝ MAKLÉR. Medzi prvé lastovičky zavedenia
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vzdelávania už na stredné školy patrí spustenie pilotného predmetu REALITY
A KATASTER na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Žiline, ktorej výučba prebiehala
po prvý krát v školskom roku 2016/ 17. Bolo to historicky prvýkrát, kedy realitní
profesionáli ako nepedagogickí pracovníci boli súčasťou edukačného procesu na
strednej škole.

b. Vzdelávanie na vysokých školách. Kontinuita vzdelávania po stredoškolskom štúdiu je
zabezpečená v spolupráci s Paneurópskou vysokou školou (PEVŠ) pri výuke študijného
zamerania REALITNÉ PRÁVO od Akademického roka 2016/17. Študenti tak majú
možnosť získať popri bakalárskom a magisterskom titule navyše osvedčenie aj prax v
realitnej špecializácii.

Realitné právo v kombinácii s realitným podnikaním je

zamerané na právne vzťahy k nehnuteľnostiam, obchodovanie s nehnuteľnosťami a na
realitnú činnosť. Predmety vyučujú skúsení pedagógovia napojení na prax realitného
trhu i externí lektori - realitní makléri. Študent sa oboznámi so zmluvami v praxi
realitného makléra a súčasťou výuky bude aj anglický jazyk špecializovaný na oblasť
realít. NARKS je odborným garantom.

Počas štúdia môžu študenti Fakulty práva

absolvovať prax v členských realitných kanceláriách NARKS.

Paneurópskou vysokou školou (PEVŠ)
Odbor realitné právo. Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti
tak majú možnosť získať popri bakalárskom a magisterskom titule v zvolenom
akreditovanom študijnom programe navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich
odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez
problémov uplatniteľnom vzdelaní v zameraní. Všeobecné vzdelanie v študijnom
odbore PRÁVO si študenti, pokiaľ chcú, môžu obohatiť aj voľbou zamerania podľa
svojho záujmu, pričom všetky ponúkané sú odrazom súčasných potrieb na trhu
právnických profesií.

Stupeň, v rámci ktorého sa predmet aplikuje:


bakalárske štúdium



magisterské štúdium
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Stručná charakteristika študijného zamerania:

Študijné zameranie „Realitné právo“ je postavené na sérii špecializovaných
voliteľných predmetov, zameraných na právne vzťahy k nehnuteľnostiam a na
realitnú činnosť (predmet č. 1: Realitná činnosť, predmet č. 2: Zmluvy v praxi
realitného makléra, predmet č. 3: Klinika realitného makléra). Jednotlivé
špecializované predmety na seba bezprostredne nadväzujú. Kvalita a odbornosť
je umocnená spoluprácou s najväčším združením realitných profesionálov
na Slovensku – Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska (NARKS),
ktoré má oficiálny zmluvný základ (dohoda o spolupráci medzi NARKS a PEVŠ).
Predmet Realitná činnosť:
Absolvent predmetu získa vedomosti o základných aspektoch práce realitnej
kancelárie a súvisiacich odborov; informácie budú študentom sprostredkované
formou prednášok, ktoré pre tento účel zostaví garant predmetu, pôjde najmä
o prednášky zamerané na prax realitnej kancelárie, marketing v realitnej praxi,
financovanie v realitnom obchode, kataster nehnuteľností, home-staging
(úprava interiéru za účelom predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti), psychológiu
predaja, developerské projekty, organizovanie dražieb a pod.
Predmet Zmluvy v praxi realitného makléra:
Cieľom predmetu je získanie teoretických a praktických zručností pri tvorbe
zmlúv, ktoré sú obvykle spojené s činnosťou realitného makléra a s praxou
realitnej kancelárie; študenti budú mať vďaka dlhoročným skúsenostiam
vyučujúceho v tejto oblasti a na základe jeho individuálneho prístupu k
študentom príležitosť bezprostredne zasahovať do tvorby zvoleného zmluvného
typu, zvykať si na používanie odbornej terminológie, osvojovať si obvyklé
postupy dodržiavané pri nakladaní s nehnuteľnosťami a pod.
Predmet klinika realitného makléra:
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Cieľom predmetu je získanie praktických skúseností a zručností vďaka
bezprostrednému kontaktu študenta s praxou v niektorej z členských realitných
kancelárií NARKS alebo v spolupracujúcej advokátskej kancelárii, kde študent
absolvuje krátku stáž a bude mať za úlohu osobne sa zúčastniť na riešení
zadaných úloh.
Vybrané tematické oblasti inkorporované do výučby v rámci predmetu Realitná činnosť:

1. Realitný trh; miesto realitnej kancelárie na realitnom trhu
2. Činnosť realitnej kancelárie a realitný marketing
3. Financovanie kúpy a výstavby nehnuteľností
4. Kataster nehnuteľností – jeho činnosť a význam pri prevode nehnuteľností
5. Psychológia predaja nehnuteľností
6. Činnosť architekta a jej význam pre realitnú činnosť; interiérový dizajn,
home-staging
7. Územné, stavebné a kolaudačné konanie
8. Developer a developerské projekty stavebné konanie
9. Realitná kancelária – tzv. povinný subjekt v boji proti legalizácii príjmov
z trestnej činnosti
10. Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska – jej miesto a význam
pre činnosť realitných kancelárií, možnosti uplatnenia právnika na realitnom
trhu
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Subjekty participujúce na zameraní:

a) interní pedagógovia PEVŠ (Fakulta práva)
b) Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS)
c) odborníci z praxe – majitelia realitných kancelárií, marketingový
poradca, zástupcovia developerov, finančník, architekt, psychológ a pod.
Profil absolventa a jeho uplatnenie

Úspešní absolventi získajú vďaka absolvovaniu študijného zamerania dostatok
komplexných informácií a praktických zručností z oblasti právnych vzťahov k
nehnuteľnostiam a obchodovania s nehnuteľnosťami a budú sa môcť v rámci
riadneho štúdia práva profilovať na absolventa vysokej školy schopného zastať
okrem všeobecných právnických povolaní aj povolanie vysokoškolsky
vzdelaného realitného makléra.
Vďaka spolupráci Fakulty práva PEVŠ a NARKS-u sa úspešným absolventom
študijného zamerania Realitné právo umožní stať sa členmi NARKS-u bez potreby
splnenia

niektorých

všeobecných

požiadaviek

na členstvo

v združení

(absolvovanie predpísaného počtu kurzov).
Ekonomická univerzita
Dlhoročná spolupráca NARKS a Ekonomickej univerzity prebieha na vybraných fakultách
EU. Predmet Realitné maklérstvo navštevuje ročne viac ako 100 študentov. Zástupcovia
NARKS-u ako aj ďalší odborníci z príbuzných profesií (banky, developeri, NBS)
pravidelne prednášajú študentom cenné poznatky z praxe, aby ich mohli v budúcnosti
využiť a uplatniť v zamestnaní. Je to najdlhšie trvajúca akademická spolupráca v oblasti
realitného vzdelávania na Slovensku. Študenti môžu túto spoluprácu využiť aj pri
zabezpečovaní informácií pri vypracovaní svojich diplomových prác.
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Slovenská technická univerzita v Bratislave
Spolupráca NARKS a Ústavu súdneho znalectva pri Slovenskej technickej
univerzite v Bratislave prináša nový odborne zameraný kurz Technické aspekty
práce s realitami.
Akreditovaný kurz na Ministerstve školstva (číslo POA: 0473/2016/117/1).
Účastník kurzu sa oboznámi s technickou stránkou nehnuteľností, ktorá
predstavuje reality ako komoditu s určitými vlastnosťami, charakteristikami a
stavebnými prvkami. Dozvie sa, ktoré faktory ovplyvňujú cenu nehnuteľnosti,
aké sú najznámejšie poruchy stavieb, aké je technické zariadenie budov, na čo
slúži energetický audit, kto ho vykonáva a mnoho ďalších faktov. Dĺžka kurzu je
30 hodín. Jeho súčasťou je aj exkurzia s praktickými ukážkami v „teréne“.

5. Akreditovaný realitný kurz na získanie živnostenského oprávnenia. Akreditáciu MŠVVŠ SR pre
profesijný kurz „Realitný maklér“ získala Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska 26.
mája 2017 pod značkou POA: 3538/2017/56/1. Kurz je určený na získanie odborných
kompetencií pre realitnú živnosť! Tento akreditovaný kurz je uznaný CEPI – Európskou
asociáciou realitných profesií so sídlom v Bruseli. CEPI udelením atestácie osvedčuje, že
akreditovaný kurz NARKS zodpovedá profesionálnym štandardom CEPI. Každý úspešný
absolvent kurzu získa aj európsky certifikát k realitnej profesii.

Absolvent vzdelávacieho programu získa odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre
výkon činnosti realitného makléra a predovšetkým prehľad o všetkých oblastiach
realitnej činnosti ako sú realitný trh, sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu
nehnuteľností, ponuka a dopyt v realitách, stanovenie ceny, typy nehnuteľností a ich
marketing. Tieto informácie získa v okruhoch napr.:


Zmluvných vzťahov v realitnej kancelárii



Realitnom trhu a jeho pravidlách
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Prevode vlastníctva nehnuteľnosti



Katastri nehnuteľností



Prenájme nehnuteľností



Daňovej problematike



Financovaní nehnuteľností



Argumentácii v dopytovom rozhovore



Komunikácii pri nábore



a ďalších dôležitých činnostiach v realitách…

Kurz predstavuje jedinečný rozsah 150 hodín, zahŕňa 19 odborných tém a viac ako 50
podtém.
Lektorskú činnosť vykonáva 24 akreditovaných odborných lektorov, manažérov a
konateľov realitných kancelárií so skúsenosťami vo vzdelávaní, koučingu a vedení
pracovných kolektívov/maklérov, rovnako tiež pedagogickí pracovníci a školitelia s
preukázateľnou praxou v oblasti ďalšieho vzdelávania.
Záverečná skúška pozostáva z písomného testu, prezenčnou formou.

Popis realitnej služby - Štandard práce
V súčasnej dobe segment realitného sprostredkovania zažíva dobu digitalizácie a využívania nových
technológií. Klient je informovaným spotrebiteľom a postupne vzrastajú jeho nároky na samotnú
realitnú službu, avšak podľa nášho názoru je toto zvyšovania nároku klienta na vyššiu kvalitu realitnej
služby stále nižšia ako v krajinách západnej Európy. Klient stále nie je zvyknutý vykonať prieskum
poskytovaných služieb a informovať sa vopred na realitného sprostredkovateľa a kriticky uvažovať.
Z tohto dôvodu Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska zadefinovala zrozumiteľný štandard
realitných služieb, ktorý informuje o minimálnom rozsah služieb, ktoré by mal klient očakávať od realitnej
kancelárie za vynaložené prostriedky na sprostredkovateľskú províziu.

Po fyzickej obhliadke nehnuteľnosti tak má podľa nových štandardov nasledovať aj analýza a
popis stavu nehnuteľnosti či vyhotovenie fotografií na inzertné účely; NARKS rovnako tak
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odporúča vykonať záznam o obhliadke. Nutnou je aj kontrola vlastníckych vzťahov, preverenie
vlastníckych práv k nehnuteľnosti či overenie pravosti údajov. Ďalej štandardy stanovujú, čo
musí obsahovať sprostredkovateľská zmluva, čo všetko prináša rezervačná dohoda, ako má byť
zabezpečená kúpna zmluva či iné dôležité pravidlá.
Asociácia vychádzala pri formulácii štandardov zo základných požiadaviek slovenskej verzie
prevzatej európskej normy EN 15733:2009 Služby realitných maklérov. Požiadavky na
poskytovanie služieb realitných maklérov. (NARKS iniciovala prijatie slovenskej verzie tejto
európskej normy na Slovensku a tiež zabezpečila jej komplexné spracovanie ako spracovateľ v
roku 2010).
Štandardy práce pre realitné kancelárie podľa NARKS:
1. Fyzická obhliadka nehnuteľnosti maklérom


osobná obhliadka nehnuteľnosti maklérom pred sprostredkovaním predaja, kúpy, prenájmu a
pod.



analýza a popis stavu nehnuteľnosti



vyhotovenie fotografií na inzertné účely



odporúčame vykonať záznam o obhliadke (v prípade spolupráce s inou realitnou kanceláriou,
ak bol vyhotovený predtým, nie je nutné opätovné vyhotovenie)

2. Kontrola vlastníckych vzťahov


kontrola uvádzaného so skutočným právnym stavom nehnuteľnosti



preverenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti, tiarch a iné dôležité informácie k nehnuteľnosti



overenie pravosti, správnosti a aktuálnosti údajov

3. Uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy, buď:


Exkluzívnej



Neexkluzívnej
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Zmluva musí obsahovať:


presné vymedzenie nehnuteľnosti, vlastníckych práv



vybavenie / zariadenie nehnuteľnosti



cieľ sprostredkovania (predaj, kúpa, prenájom a pod.)



stanovenie ceny nehnuteľnosti



výšku provízie za poskytované služby a ich špecifikáciu



všetky obchodné podmienky vrátane platobných podmienok



určenie postupu, akým sa bude služba realizovať (pri predaji, reklama, obhliadky)



doba trvania sprostredkovania, resp. exkluzivity pri exkluzívnej zmluve

4. Obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami


profesionálna prezentácia nehnuteľnosti záujemcom



vyhotovenie záznamu o vykonaní obhliadky

5. Podpis rezervačnej dohody


dohoda je trojstranná (kupujúci, predávajúci, sprostredkovateľ)



dojednanie podstatných podmienok napr. kúpnej zmluvy



zúčastnené strany vyjadrujú záväzok alebo prísľub, že sa predaj – kúpa uskutoční

6. Zabezpečenie kúpnej zmluvy


musí byť vyhotovená právnikom prípadne notárom



kontrola všetkých dokumentov a overenie pravosti



podpis zmluvy na notárskom úrade
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pri kúpe zaťaženej nehnuteľnosti komunikácia so zmluvnými stranami súvisiaca s
výmazom/zriadením záložného práva



realitný maklér aktívne koordinuje procesy a komunikuje so zmluvnými stranami



maklér bezodkladne podá návrh na vklad na zmenu vlastníckych práv po splnení podmienok
kúpnej zmluvy

7. Prevod finančných prostriedkov


využitie bezpečného prevodu cez notársku úschovu alebo vinkulovaný účet v banke

8. Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti


odpis stavov meračov tepla, elektriny, plynomerov, vodomerov



záznam o počte odovzdaných kľúčov



asistencia realitného makléra

Ďalšie požiadavky súvisiace s činnosťou realitnej kancelárie:

9. Reklamačný poriadok


vypracovaný štandardný postup spracovania sťažností a reklamácií

10. Poistenie realitnej činnosti


je povinné pre všetkých členov NARKS.

Štandardy výkonu realitnej činnosti si osvojuje čoraz väčší počet realitných sprostredkovateľov, ktorí
štandardy dopĺňajú a rozširujú. Na ilustráciu uvádzame zoznam činností poskytovaných realitnou
skupinou MGM, ktoré tvoria jej štandard služby:

Pri predaji nehnuteľnosti (agent predávajúceho):
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Nábor

nehnuteľnosti

(fyzická

návšteva

nehnuteľnosti

vrátane

vlastnej

dopravy,

spísanie náborového listu).


Navrhnutie stratégie predaja/ prenájmu, určenie cieľovej skupiny, odporúčanie predajnej ceny
formou komparatívnej metódy podobných nehnuteľností.



Vyhotovenie

profesionálnej fotodokumentácie

vrátane

upravenia

fotiek,

prípadne

vyhotovenie videa (krátke zrýchlené video, produkcia, strih, scenár, zábery z vtáčej perspektívy)
alebo 3D scan nehnuteľnosti, virtuálna prehliadka, prípadne Home- staging (príprava
nehnuteľnosti, skrášlenie nehnuteľnosti, dekoračné predmety).


Príprava profesionálneho popisu nehnuteľnosti (podklady zabezpečuje objednávateľ).



Preskúmanie LISTU VLASTNÍCTVA, preštudovanie titulu nadobudnutia nehnuteľnosti.



Pridanie nehnuteľnosti do realitného portfólia – interný CRM systém (elektronické spracovanie,
pridanie vyhotovenej fotodokumentácie a vyhotoveného popisu nehnuteľnosti), aktivácia
nehnuteľnosti v internom CRM systéme a publikácia na internetovom sídle.



Publikovanie inzercie nehnuteľnosti (vrátane exportu na inzertné realitné portáli), archivácia
nehnuteľnosti (stiahnutie inzercie a vyradenie do archívu).



Reporting o stave inzercie nehnuteľnosti, príprava štatistiky nehnuteľnosti.



Príprava zoznamu potencionálnych záujemcov vrátane oslovenie a následného reportingu.



Obhliadka nehnuteľnosti so záujemcom o kúpu/prenájom (za účasti alebo bez účasti vlastníka
nehnuteľnosti vrátane vlastnej dopravy), spísanie protokolu o obhliadke nehnuteľnosti.



Úschova kľúčov od nehnuteľnosti v zabezpečenej schránke.



Spísanie protokolu o odovzdaní nehnuteľnosti vrátane fyzického odovzdania.



Prihlášky a odhlášky u dodávateľov služieb a energií.



Katastrálny servis® (zavkladovanie zmlúv - fyzické odovzdanie, zastupovanie pred katastrálnym
odborom okresného úradu, riešenie prerušenia kat. konania, dosledovanie povolenia vkladu
vlastníckeho/ záložného práva atď.).



Realitná advokácia® (zabezpečenie kompletného právneho servisu zahrňujúceho vypracovanie
zmlúv, návrhov na vklad, preberacieho protokolu a pod., pripomienkovanie zmlúv,
odborné poradenstvo, vrátane garancie 100 % povolenia vkladu a poistenia zodpovednosti pri
výkonne realitnej činnosti.



Asistencia a doprovod pri úradnom overovaní podpisu na matrike alebo notárskom úrade.



Zabezpečenie znalca kvôli Znaleckému posudku.



Zabezpečenie daňového poradenstva prostredníctvom daňových poradcov.
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Pri kúpe nehnuteľnosti (agent kupujúceho):


Vyhotovenie prieskumu trhu v zmysle požiadaviek klienta a vytipovaní vhodnej nehnuteľnosti
v tuzemsku.



Príprava SWOT analýzy nehnuteľnosti, poukázanie na jej nedostatky, slabé stránky a hrozby.



Príprava argumentácie zameranej na slabé stránky nehnuteľnosti za účelom negociácie ceny
nehnuteľnosti.



Obhliadka nehnuteľnosti so záujemcom o kúpu/prenájom (za účasti alebo bez účasti vlastníka
nehnuteľnosti vrátane vlastnej dopravy).



Spísanie protokolu o obhliadke nehnuteľnosti.



Preskúmanie LISTU VLASTNÍCTVA, preštudovanie titulu nadobudnutia nehnuteľnosti.



Zhodnotenie technického stavu nehnuteľnosti.



Spísanie protokolu o odovzdaní nehnuteľnosti vrátane fyzického odovzdania.



Prihlášky u dodávateľov služieb a energií.



Katastrálny servis (zavkladovanie zmlúv - fyzické odovzdanie, zastupovanie pred katastrálnym
odborom okresného úradu, riešenie prerušenia kat. konania, dosledovanie povolenia vkladu
vlastníckeho/ záložného práva atď.).



Realitná advokácia® (kompletný právny servis zahrňujúci vypracovanie zmlúv, návrhov na vklad,
preberacieho protokolu a pod., pripomienkovanie zmlúv, odborné poradenstvo, vrátane
garancie 100 % povolenia vkladu a poistenia zodpovednosti pri výkonne realitnej činnosti).



Zabezpečenie znaleckého posudku pre účely hypotekárneho financovania, inštruovanie
súdneho znalca, osobná prítomnosť pri obhliadke nehnuteľnosti za prítomnosti znalca.



Zabezpečenie hypotekárneho financovania prostredníctvom hypotekárnych špecialistov.
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Legislatívne podmienky na výkon realitnej činnosti / realitné maklérstvo
v Slovenskej Republike
Realitná činnosť patrí medzi viazané živnosti v slovenskom podnikateľskom prostredí. To
znamená, že vykonávať ju môže len ten, kto spĺňa určené podmienky podľa zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
Pre podnikanie v oblasti sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná
činnosť) musí záujemca mať minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou.
Pre stredoškolsky vzdelaných záujemcov s maturitou o výkon povolenia realitný maklér,
rovnakou ako pre záujemcov s vysokoškolským vzdelaním v inom odbore ako je ekonomický,
právnický, stavebný alebo architektonický, je na získanie živnostenského oprávnenia povinné
absolvovať zároveň akreditovaný vzdelávací kurz. Tento kurz nemôže byť nahradený
neakreditovaným kurzom, ani iným kratším akreditovaným kurzom MŠVVŠ SR než je profesijný
kurz „Realitný maklér“. Rozsah výuky je 150 hodín prezenčnou formou. Vzdelávanie vo
vzdelávacom programe sa ukončuje záverečnou skúškou. Účastník kurzu môže vykonať
záverečnú skúšku, ak absolvoval najmenej 75% výučby. Cieľom záverečnej skúšky je overenie
vedomostí a zručností záujemcu o podnikanie v realitách v rozsahu schváleného vzdelávacieho
programu a overenie schopností vykonávať odborné činnosti, ktorých sa vzdelávací program
týka.
Po získaní osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ktoré vydáva
vzdelávacia inštitúcia akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky

(v

realitách

NARKS)

splnia

záujemcovia

potrebné

požiadavky

na

udelenie živnostenského oprávnenia na samostatnú realitnú činnosť podľa § 14 zákona č.
568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákonom
č. 261/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bola pre získanie tohto živnostenského
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oprávnenia vypustená podmienka preukazovania absolvovania 2-ročnej praxe v odbore, a to
s účinnosťou od 1. augusta 2021.
Pokiaľ má záujemca vysokoškolské vzdelanie ekonomického, právnického, stavebného, alebo
architektonického smeru nemusí absolvovať akreditované realitné vzdelávanie avšak pre
získanie komplexnej informácie ho odporúčame všetkým záujemcom o výkon povolania
realitného makléra bez ohľadu na dosiahnutie vzdelania.

Názory na reguláciu realitného podnikania medzinárodných expertov

Pre účely tohto stanoviska boli oslovení viacerí medzinárodní experti v oblasti realitného
sprostredkovania. Môžeme konštatovať, že sa všetci zhodli na nevyhnutnosti regulácie činnosti
realitných sprostredkovateľov. Taktiež vyslovili názor, že reguláciou sa zvyšuje kvalita realitného
sprostredkovania a celého odvetvia. Nižšie Vám prinášame vyjadrenia dvoch medzinárodných expertov,
ktorí sú lídrami a európskymi autoritami realitného sprostredkovania.

Ing. arch. Ján Boruvka, C.I.P.S.
Generálny sekretár ARK, Česká republika

„Dovoľte mi, aby som z pozície generálneho sekretára Asociácie realitných kancelárií Českej republiky,
ale tiež z titulu predsedu legislatívnej komisie CEPI (CEPI je európska asociácia realitných profesionálov,
resp. realitných asociácii krajín Európskej únie so sídlom v Bruseli) niekoľkými argumentami podporil
snahu o sprísnenie legislatívnych opatrení Slovenska voči sebe samým – realitným sprostredkovateľom.

Je na mieste si pripomenúť, že realitný maklér je profesiou mnohých odborností, ktorá môže byť
prevádzkovaná na báze voľnej živnosti, resp. bez akejkoľvek regulácie, môže zapríčiniť značné škody
osobám, ktoré do starostlivosti sprostredkovateľovi zveria ku scudzeniu svoje nehnuteľnosti, alebo, a to
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môže byť ešte horšie, svoje celoživotné úspory. Nekvalifikovane poskytnutá služba môže totiž viesť
k tragickým následkom.
Preto za jeden z najdôležitejších argumentov pre reguláciu tejto profesie, najmä v oblasti odbornosti
a kvalifikácie, vidím ochranu spotrebiteľa.

Realitný sprostredkovateľ sa však stáva stále viac a viac profesiou, kde každý jednotlivec musí nielen
dokonale ovládať právo, ekonomiku, marketing či stavebné minimum voči spotrebiteľovi, ale zároveň
musí byť schopný chrániť spoločnosť v rámci európskych a národných predpisov AML, teda musí byť
napríklad schopný rozpoznať podozrivý obchod z pohľadu „prania špinavých“ a to nielen v rámci
realitnej spoločnosti, ale tiež ako jedinec. Musí vedieť správne nakladať s dátami svojich klientov v rámci
predpisov GDPR a tiež sa napríklad musí orientovať v neustále sa sprísňujúcich pravidlách ekologického
charakteru v podobe povinností spätými s energetickými auditmi budov.

Od predchádzajúceho stanoviska, že voľný prístup do akéhokoľvek podnikania je pre EÚ preferenciou,
práve teraz EÚ – v rámci realitných profesií – ustupuje.

Verím, že týchto pár stručných informácií podporí zamyslenie sa nad tým, ako budú nasledujúce
legislatívne opatrenia pre realitných odborníkov na Slovensku vyzerať.“

Dr. Slaviša Pešič, dipl. chem., C.I.P.S., ABR, SRS, RENE
Spoluzakladateľ asociácie realitných kancelárii a člen predstavenstva
Srbská republika

„Nákup a predaj nehnuteľností je zvyčajne najväčšou a najcennejšou finančnou transakciou, s ktorou sa
väčšina ľudí stretáva. Nehnuteľný majetok patrí medzi komodity s najbezpečnejším výnosom pre
investorov a záujem o investovanie do nehnuteľností dnes rastie v akejkoľvek lokalite. Značná časť
realitných transakcií je spojená s novostavbami. Týmto spôsobom je nákup a predaj nehnuteľností
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priamo spojený so stavebným priemyslom a spoločne je jedným z najdôležitejších odvetví každého
hospodárstva.

Preto je pre každú krajinu dôležité získať bezpečné prostredie na vykonávanie realitných transakcií, v
ktorých budú občania a spoločnosti chránení a schopní získať kvalifikované služby. Vlády v mnohých
krajinách, ktoré majú tieto ciele, to dosahujú prijatím zákona o licencovaní poskytovateľov realitných
služieb. Tento zákon upravuje, kto a za akých podmienok môže poskytovať služby pri realitných
transakciách a aký je minimálny štandard služieb pre užívateľov. Zvyčajné požiadavky sú, aby boli firmy
zapísané vo verejnom registri, mali riadne kancelárske priestory (fyzické sídlo spoločnosti), mali
poistenie profesionálnej zodpovednosti a zástupcov - realitných agentov, ktorí sú licencovaní. Aby boli
agenti licencovaní, musia úspešne absolvovať skúšky spôsobilosti preukazujúce riadne znalosti a mať
uzatvorenú zmluvu s registrovanou realitnou spoločnosťou.

Prvý licenčný zákon bol prijatý v Kalifornii v roku 1917 a posledný v Bosne a Hercegovine v septembri
2021. V Srbsku je takýto zákon prijatý od roku 2013 a odvtedy máme oveľa lepšie organizovaný a
transparentnejší trh, klienti získavajú oveľa lepšie služby a agenti si konkurujú v „hre s definovanými
pravidlami“.“
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Opodstatnenosť regulácie realitnej činnosti v Slovenskej republike

Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností - realitná činnosť je u nás relatívne mladá
živnosť bez predchádzajúcej tradície. Začala sa rozvíjať po rezignácii komunistickej federálnej vlády,
ktorej predchádzala nežná revolúcia v roku 1989. Po prvých slobodných voľbách konaných v roku 1990
začínajú postupne vznikať prvé podnikateľské subjekty s realitnou činnosťou. V decembri 1992 vzniká
aj asociácia realitných kancelárií Slovenska, ktorá sa neskôr transformovala na Národnú asociáciu
realitných kancelárií Slovenska (NARKS).

NARKS

je najstarším integrátorom realitných

sprostredkovateľov na Slovensku a aj s využitím zahraničného know how (konkrétne sa jednalo o know
how z USA, ktoré poskytla National asociation od realtors- NAR) položili základy realitnej služby u nás.
V roku 2022 NARKS oslávi svoje 30 výročie a rovnako 30 rokov majú najstaršie podnikateľské subjekty
v realitnom sprostredkovaní. Z uvedeného je zrejmé, ako konštatujeme vyššie, že podnikanie v realitách
má veľmi malú tradíciu, ktorá neumožňovala doteraz vytvorenie „kultúry“ v tomto podnikaní, čo napr.
nemôžeme tvrdiť o iných profesiách v službách ako napr. holiči/ kaderníčky, automechanici alebo
drotári, ktorí zo Slovenska vycestovali a poskytovali svoje služby po celom svete. Drotárstvo, bolo tak
známym remeslom, že má vlastné múzeum v Mekke drotárstva na Slovensku, v obci Veľké Rovné
v bytčianskom okrese.

Mekkou realitného sprostredkovania je USA. Realitná činnosť tam má viac ako stotridsať ročnú históriu
(prvá realitná kancelária bola údajne založená v roku 1888). Len pre porovnanie približne v tomto
období trenčianska župa evidovala už cca tisícsto drotárov a história drotárstva siaha na začiatok 19 stor.
Počas 130 ročného vývoja realitnej služby v USA postupne dochádza k nastavovaniu pravidiel
a k zahájeniu regulácie tohto odvetvia formou štátnych zásahov, licenčných zákonov a pod. Dnešný stav
je taký, že realitný trh v USA je najvyspelejší a zároveň jeden z najbezpečnejších na svete. Vyspelosť trhu
ovplyvňujú napr. inovácie, ale taktiež vyspelosť poskytovateľov - nositeľov realitnej služby, ktorými sú
realitné kancelárie a realitní makléri. Samozrejme je to veľkosťou trhu a jeho bezchybným fungovaním,
čo opäť súvisí s nastavením legislatívy, pravidiel. V konečnom dôsledku má práve legislatíva a systém
scudzovania nehnuteľností vplyv na bezpečnosť transakcie. Legislatíva pre štart podnikania v realitnom
biznise sa v USA taktiež líši podľa jednotlivých štátov, ale vo všeobecnosti platí dvojstupňové oprávnenie
na výkon realitnej činnosti. Prvý stupeň po úspešnom získaní licencie umožňuje pôsobiť ako realitný
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maklér, ale výlučne pod záštitou realitnej kancelárie. V druhom stupni, po splnení prísnejších podmienok
a preukázateľnej praxi si môže jedinec otvoriť realitnú kanceláriu a združovať realitných maklérov.

Tým, že na Slovensku chýba tradícia v realitnom sprostredkovaní, klient - spotrebiteľ nie je tak náročný
a často krát sa stáva, že zle vyhodnocuje rozsah poskytovaných realitných služieb a nadobúda pocit, že
realitná služba ako táka nie je potrebná. Tento subjektívny pocit môže byť ešte umocnený
predchádzajúcou zlou skúsenosťou, za ktorou stojí neprofesionálny sprostredkovateľ bez štruktúry,
systémov riadenia a ochrany spotrebiteľa, ktorému bolo umožnené vykonávať realitnú činnosť
v minulosti bez akéhokoľvek preverenia spôsobilosti a bezúhonnosti takejto osoby.

V dôsledku aj takýchto faktov prichádza zo strany klientov k samo predaju, čo na prvý pohľad štát
nemusí trápiť, avšak pri hlbšom zamyslení je práve samo predaj pre štát oveľa menej rentabilný
a dokonca nebezpečný a to z viacerých dôvodov.

Z pohľadu rentability ide najmä zo strany predávajúcich o krátenie daní a to buď vedomé alebo
nevedomé. Ďalej rentabilita súvisí aj s množstvom súdnych sporov súvisiacich s prevodom vlastníctva,
ktorá zaťažuje súdny aparát. Nezanedbateľná zložka je aj neprofesionálna zmluvná dokumentácia,
pripravená spotrebiteľmi navzájom bez odbornej konzultácie. To zaťažuje katastrálne odbory na
okresných úradoch, ktoré sú nútené z dôvodov chybovosti prerušovať katastrálne konania, duplicitne
vyhotovovať oznámenia, poskytovať poradenstvo a konzultácie súvisiace s prerušenými konaniami, čo
opäť štát stojí nemalé finančné prostriedky z rozpočtu na personál, navyše tieto úkony nie sú žiadnym
spôsobom dodatočne spoplatňované, čiže prerušenia konania a následné povolenie vkladu vykonáva
katastrálny odbor za ako keby len jeden úvodný poplatok. Chybovosť zmlúv a prerušené konania navyše
majú vplyv aj na vracanie poplatkov z iných prevodov, nakoľko zamestnanci, ktorí majú povoľovať nové
vklady, tak nestíhajú, nakoľko sa venujú opravám starších vkladov, tým pádom sú nové vklady po lehote
a katastrálny odbor po žiadosti od spotrebiteľa poplatok za katastrálne konanie musí vrátiť. Využívaním
profesionálnych realitných sprostredkovateľov sa rentabilita pre štát radikálne zvyšuje. Spotrebiteľ je
informovaný o svojich daňových povinnostiach, predmetná nehnuteľnosť je preverená (preskúmanie
listov vlastníctva, záložných práv, vecných bremien, predkupných práv, exekúcii a pod.), čím sa znižuje
riziko súdnych sporov a zmluvná dokumentácia je zabezpečená prostredníctvom právnikov, advokátov
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alebo notárov, čo do veľkej miery znižuje jej chybovosť a odbremeňuje katastrálne odbory od množstva
agendy súvisiacej s prerušenými katastrálnymi konaniami a následnými opravami.

Z pohľadu bezpečnosti je pre štát kľúčové vytvorenie bezpečného realitného prostredia, ktorému budú
dôverovať bežní spotrebitelia, ako aj investori. Eliminovať možnosť prania špinavých peňazí, čo je taktiež
veľkou výzvou a prioritou Európske únie, tzv. AML agenda, ktorá je pri samo predaji nekontrolovateľná.
Rovnako podstatná je ochrana osobných údajov spotrebiteľov. Rovnako ako rentabilita tak aj bezpečnosť
sa zvyšuje zapojením profesionálnych realitných sprostredkovateľov, ktorým vyplývajú záväzky napr.
z titulu AML, GDPR už dnes.

Úmyselne uvádzame pojem profesionálny realitný sprostredkovateľ, nakoľko dnes u nás stále ešte
pôsobia realitní maléri, ktorí získali živnostenské oprávnenie v minulosti a podľa nášho názoru nespĺňajú
náročné požiadavky definované napr. vyššie uvedeným štandardom práce odporúčanými NARKS.

Dobrou správou ale je, že takýchto sprostredkovateľov postupne ubúda a nepribúdajú noví, a to vďaka
súčasne platnej legislatíve, ktorá realitnú činnosť radí medzi viazané živnosti, kde záujemca o podnikanie
v tomto segmente musí spĺňať podmienky a absolvovať vzdelávanie. Zrušenie viazanej živnosti by malo
fatálne následky pre kvalitu realitných služieb, viedlo by k strate spotrebiteľskej dôvery, ohrozilo by to
kompletne celý realitný priemysel, do ktorého by sa opäť vrátila nekvalita a nedôvera. Bohužiaľ z titulu
mentality nášho národa a krátkej tradícii poskytovania realitnej služby nemôžeme očakávať
samoreguláciu tohto odvetvia na Slovensku. S argumentom samoregulácie prišiel aj náš severný sused,
Poľská republika, ktorá je dnes príkladom pre zvyšok sveta, aké negatívne dôsledky môže mať
rozhodnutie realitnú činnosť zaradiť medzi neviazané živnosti, ktorá sa k tomuto kroku podujalo a dnes
to globálna odborná verejnosť hodnotí ako jedno z najhorších rozhodnutí v „dejinách“ realitného
sprostredkovania.

Argumenty a význam viazanej živnosti realitná činnosť.
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Okrem vyššie uvedených výhod, ktoré prináša so sebou profesionálne realitné prostredie uvádzame
niekoľko ďalších argumentov.
Výhody pre verejnosť:


Ochrana spotrebiteľa pri nákupe a predaji nehnuteľností



Zabezpečenie bezpečného prostredia a podmienok pre všetky realitné transakcie



Získanie kvalifikovanej služby nad minimálnu prijateľnú úroveň pre väčšinu ľudí v jednej z
najdôležitejších finančných a investičných činností a tiež v jednej zo základných potrieb všetkých
ľudí – mať vlastný domov.

Výhody pre krajinu/vládu:


Mať profesionálov v súkromnom sektore, ktorí budú poskytovať verejnosti primerané
informácie o povinnostiach spojených s vlastníctvom domov a komerčných nehnuteľností,
najmä o daňových povinnostiach.



Dosiahnuť vyspelejší trh s nehnuteľnosťami ako jeden z najdôležitejších odvetví vo všetkých
krajinách a podporovať jeho rozvoj.



Predchádzať rôznym podvodom, ktoré poškodzujú ľudí a spoločnosť.



Ľahšie sledovať tok peňazí a zlepšovať činnosti boja proti praniu špinavých peňazí a boj proti
terorizmu, ktorý je povinnosťou všetkých vlád.



Dosiahnuť vyššiu úroveň bezpečnosti pri investovaní do nehnuteľností a byť v súlade s právnym
prostredím vyspelých krajín, čo má za následok prilákanie zahraničných investícií.

Výhody pre realitné odvetvie:


Možnosť zadefinovať, kto a ako môže pracovať v tomto dôležitom odvetví, ktoré ovplyvňuje
život všetkých ľudí.



Možnosť definovať minimálnu úroveň služieb, ktoré musí každý profesionál v tomto odvetví
poskytovať verejnosti.



Vytvorenie prostredia, v ktorom môžu profesionáli v tomto odvetví súťažiť v dostatočne
definovanom prostredí a snažiť sa zvýšiť úroveň svojich služieb, ktoré poskytujú verejnosti.
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Možnosť chrániť profesionálov v tomto odvetví pred nekalou konkurenciou a pred tými, ktorí
nie sú registrovaní, a ktorí nie sú schopní poskytovať verejnosti minimálnu prijateľnú úroveň
služieb.



Chrániť realitné odvetvie pred neuvedomelými klientami, ktorí nekonajú v dobrej viere a v úcte
k tým, ktorí im poskytujú služby.
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Návrh úpravy regulácie realitnej činnosti v Slovenskej republike do budúcnosti

Budúca úprava legislatívy vychádza do veľkej miery z aktuálne platnej legislatívy v Slovenskej republike.
Podľa nášho názoru je regulácia v zmysle vstupu nových záujemcov o výkon povolania realitný maklér
(viazaná živnosť) dostatočná.
Nový záujemca o toto povolanie musí mať vysokú školu ekonomického, právneho, stavebného alebo
architektonického smeru. Pri inom vysokoškolskom vzdelaní alebo stredoškolskom vzdelaní s maturitou
musí absolvovať akreditovaný kurz Realitný maklér v rozsahu min. 150 hodín ukončeného písomnou
skúškou. Záujemcom so stredoškolským vzdelaním bez maturity (alebo bez stredoškolského vzdelania)
viazaná živnosť vydaná nebude.
Čo však vnímame ako nedostatočné je skutočnosť, že takýto nový záujemca po splnení podmienok
v zmysle živnostenského zákona okrem toho, že získa živnosť, si zároveň môže otvoriť aj vlastnú realitnú
kanceláriu. Z pohľadu zákona splnil podmienky vzdelania, resp. absolvoval dodatočné akreditované
vzdelávanie avšak nemá žiadnu praktickú skúsenosť s výkonom realitnej činnosti, čo v mnohých
prípadoch vedie k poskytovaniu menej kvalitných služieb, vznikajú kolízne situácie a dokonca môže prísť
k ohrozenie majetku klientov - spotrebiteľov.
Podľa nášho názoru by mala byť zachovaná určitá postupnosť ako je to napr., aj pri iných povolaniach
v rámci Slovenskej republiky. Na ilustráciu použijeme príklad advokátskej kancelárie. Budúci advokát,
okrem úspešného absolvovania vysokoškolského štúdia musí absolvovať koncipientsku trojročnú prax
v advokátskej kancelárii, následne musí zložiť advokátske skúšky a uzatvoriť poistenie s dostatočným
finančným krytím. Až po splnení týchto podmienok sa stáva advokátom a môže si otvoriť vlastnú
advokátsku kanceláriu.
Podobný princíp ako je u nás s advokátmi je využívaný pri realitnom sprostredkovaní napr. v Belgicku a
USA. Uchádzač absolvuje skúšky, získa maklérsku licenciu, následne musí niekoľko rokov vykonávať
maklérsku činnosť pre realitnú kanceláriu a až uplynutím tohto obdobia a zložením nových náročnejších
skúšok získava licenciu na zahájenie činnosti realitnej kancelárie s možnosťou samostatne obchodovať.
Tento systém sa časom osvedčil ako najkomplexnejší, kde záujemca o výkon realitného povolania
získava okrem teoretických vedomostí aj praktické skúsenosti, ktoré sú pri takej komplexnosti povolania
ako je realitný maklér nevyhnutnou podmienkou na poskytovanie kvalitnej služby.
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Kvalita realitnej služby je kľúčová pre budovanie väčšej dôvery a to vedie k vyššiemu využívaniu služby
samotnej, čo vedie k väčšej bezpečnosti, kontrole napr. z hľadiska AML -čo presahuje záujmy našej
krajiny ale má globálny význam.
Náš návrh počíta s využitím už súčasne platnej legislatívy s doplnením podmienok pre otvorenie
a prevádzkovanie vlastnej realitnej kancelárie.
Navrhujeme aby legislatíva rozlišovala dvojstupňové získanie živnostenského oprávnenia, resp.
možnosti podnikania v realitnom sektore.

1. Pri prvom stupni by zostala v platnosti aktuálne platná legislatíva a v tomto prípade by realitný
maklér mal možnosť pracovať na základe mandátnej zmluvy pre realitné kancelárie, ktoré by boli
nositeľom zodpovednosti a zároveň garantom realitnej služby. Samostatne by nebol oprávnený
vykonávať a nevykonával by vo svojom mene a na svoj účet realitnú sprostredkovateľskú službu.
2. Druhý stupeň zahŕňa podmienky pre otvorenie a prevádzkovanie samostatnej realitnej kancelárie
ako nositeľa služby a vykonávania sprostredkovateľskej činnosti vo svojom mene a na svoj účet s
možnosťou zastrešovať ďalších realitných maklérov. Pri tomto druhom stupni navrhujeme:
a. Povinnú prax v realitnej kancelárii v dĺžke trvania troch rokov po splnení podmienok prvého
stupňa, t.j. prax by sa započítavala do obdobia od získania aktuálneho živnostenského
oprávnenia. Mechanizmus kontroly a následného zápisu do Obchodného registra by bol
administratívne nenáročný, takáto osoba by svoju prax preukázala mandátnou zmluvou,
zmluvou o spolupráci, prípadne inou zmluvou s realitnou kanceláriou, na základe ktorej by
bolo jednoznačne identifikovateľné, že osoba spĺňa podmienky praxe.
b. Úspešné absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti u autorizovanej osoby – napr.
stavovskej, profesijnej organizácie. Na preukázanie úspešného absolvovania skúšky by slúžil
certifikát a potvrdenie o absolvovaní skúšky od akreditovanej inštitúcie (licencovaná
realitná kancelária od NARKS).
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Sme presvedčení, že takáto zmena so sebou prinesie vyššiu kvalitu realitných služieb, nakoľko si
samostatnú kanceláriu dokáže otvoriť a následne niesť zodpovednosť len osoba, ktorá má
adekvátne vzdelanie, úspešne absolvovala skúšky odbornej spôsobilosti a má dostatočnú reálnu
skúsenosť vyplývajúcu z povinnej praxe.

Záver

Cieľom tohto stanoviska bolo podať neskreslenú informáciu o súčasnom stave a spôsobe fungovania
realitného trhu v Slovenskej republike a význame viazanej živnosti pre realitných sprostredkovateľov.
Záverom konštatujeme, že nastavený systém a procesy v realitnom prostredí v Slovenskej republike sú
už existujúce a vyhodnocujeme ich pozitívne. Realitné prostredie prešlo svojim vývojom a dnes je
podstatne sofistikovanejšie oproti minulosti. Má kvalitný systém vzdelávania, ktorý poskytujú viaceré
akreditované subjekty. Realitné kurzy sú zastrešené renomovanými poskytovateľmi, majú akreditáciu
a za určitých okolností sú podmienkou získania živnostenského oprávnenia. Študenti sa môžu prvý krát
stretnúť s výučbou realitnej problematiky už na stredných školách, kde pilotne fungujú odbory ako
reality a kataster, manažér realitnej kancelárie a pod. Ďalej je kontinuita vzdelávania zabezpečená aj na
vysokých školách s právnym alebo ekonomickým zameraním. Absolventi vysokých škôl sa môžu takýmto
spôsobom špecializovať napr. na realitné právo, realitný marketing alebo ekonomiku, ktorá má svoje
využitie v rôznych segmentoch od bánk, cez developerov a stavebné spoločnosti až po advokátske
kancelárie.
Na realitnom trhu pôsobí aj viacero organizácií integrujúcich realitných sprostredkovateľov
a poskytujúcich vyššie uvedené akreditované vzdelávanie. Najstaršou asociáciou je Národná asociácia
realitných kancelárií Slovenska - NARKS, ktorá zastrešuje akreditované vzdelávanie pre získanie realitnej
živnosti, pôsobí na medzinárodnej úrovni a je členom svetových realitných asociácií ako je CEPI
(európska asociácia realitných profesionálov) a NAR (americká asociácia realitných maklérov). Vďaka
týmto členstvám je aj Slovenská republika na mape krajín s poskytovaním profesionálnych realitných
služieb. Viacerí slovenskí makléri majú získané medzinárodné vzdelávanie ako napr. C.I.P.S., čím sa
globálne zvyšuje úroveň realitných služieb aj u nás.
Kvalita realitnej služby je zadefinovaná prostredníctvom viacerých materiálov a noriem. Veľmi
zrozumiteľne to popisujú vyššie uvedené štandardy realitnej práce od NARKS, ktorými sa musia riadiť jej

42

členovia. Tu by sme uviedli, že realitný maklér na Slovensku toho vykonáva procesne podstatne viac ako
napr. makléri v iných krajinách, kde sú napr. na dokončovanie obchodu ďalší špecializovaní profesisti.
V oblasti regulácie realitného sprostredkovania je globálny trend opačný ako pri iných jednoduchších
profesiách, kde je tendenciou väčšia deregulácia. Zodpovední medzinárodní experti si uvedomujú riziko
súvisiace s úľavami od požiadaviek kladených na výkon realitnej profesie, nakoľko sa jedná často krát
o celoživotné úspory fyzických osôb a rovnako tento segment má výrazný dopad na HDP jednotlivých
krajín, nakoľko trh s nehnuteľnosťami zastrešuje niekoľko ďalších segmentov ako je napr. stavebníctvo,
developing,

bankovníctvo

a pod.

sprostredkovateľov intenzívne

Na

sprísnení

európskej

legislatívy

v oblasti

realitných

pracuje aj Európska asociácia realitných profesionálov so sídlom

v Bruseli, ktorej cieľom je bezpečnejší a transparentnejší európsky realitný trh s jasne zadefinovanými
a funkčnými pravidlami ochraňujúcich spotrebiteľov a ich vlastníctvo.
Naše odporúčanie do budúcnosti z hľadiska realitnej legislatívy je podrobne uvedené vyššie v návrhu
úpravy regulácie realitnej činnosti v Slovenskej republike. Sme presvedčení, že implementáciou nášho
návrhu by ešte viac vzrástla kvalita poskytovania realitných služieb a bezpečnosť realitných transakcií,
čo by viedlo k vyšším príjmom a menším výdavkom štátneho rozpočtu a hlavne k lepšej ochrane
spotrebiteľa a jeho majetku.
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