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I. Manažérske zhrnutie 

 

Tento dokument vznikol z potreby vyjadriť nespokojnosť odbornej verejnosti, zamestnávateľov a 

zástupcov zamestnancov so súčasným nastavením požiadaviek na vzdelávanie a prax v stavebných 

činnostiach. Odborne argumentuje, prečo sú nízka počiatočná kvalifikácia pre výkon stavebných prác 

a úvahy o jej ďalšom znižovaní v priamom rozpore s predstavami a potrebami hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja Slovenska, ako aj s medzinárodným vývojom, ktorý sa uberá opačným smerom. V 

súlade so spoločenskými potrebami a medzinárodným vývojom dokument vysvetľuje, prečo je naopak 

vhodné sprísniť kvalifikačné požiadavky na výkon niektorých činností, ktoré sú v súčasnosti zaradené 

medzi takzvané voľné živnosti. Skúsenosti z praxe ukazujú, že prostredníctvom voľnej živnosti sa na 

Slovensku obchádzajú remeselné živnosti. Vedie to k nízkej kvalite, bezpečnosti a efektívnosti 

stavebných činností, deformácii trhového prostredia, kde požiadavka najnižšej ponukovej ceny za 

dodanie stavebných prác konzervuje nekvalitu, ktorá sa v mnohých prípadoch prejaví až po viacerých 

rokoch, a podrýva konkurencieschopnosť slovenského stavebníctva, na ktoré budú v blízkej budúcnosti 

kladené vysoké nároky na zvýšenie produktivity práce prostredníctvom elektronizácie, digitalizácie 

alebo robotizácie.  

Z prehľadu vývoja regulácie živností a remesiel v krajinách, ktoré predstavujú rôzne systémy 

organizácie živností a remesiel v Európe vyplýva, že tu v súčasnosti prevažuje snaha o zvýšenie 

regulácie a to buď zvýšením kvalifikačných požiadaviek, alebo sprísnením podmienok pre malé 

podnikanie v oblasti živností a remesiel. Inými slovami, v západnej Európe môžeme pozorovať trend 

naprieč národnými systémami, v koordinovaných ekonomikách nemecky hovoriaceho priestoru, ako 

aj v liberálnejších systémoch ako je Holandsko, sprísňujúcu reguláciu podnikania s cieľom zlepšiť kvalitu 

poskytovaných výrobkov a služieb a zvýšiť bezpečnosť pracovníkov a zákazníkov. Tento trend je do 

veľkej miery priamou reakciou na problémy, ktoré vznikli po fáze deregulácie živností a remesiel na 

prelome tisícročí. Je to viditeľné najmä pri činnostiach, ktoré sú veľmi citlivé na bezpečnosť a kvalitu 

práce, ako je napríklad stavebníctvo. Logika ich regulácie v súčasnosti smeruje k tomu, že tieto činnosti 

nemôže zabezpečiť neregulovaný trh, ale že na to, aby ich špecifický trh fungoval efektívne, musí byť 

podporený systémom regulácie, ktorý kontinuálne prepája vzdelávanie a prax (ako je to vidieť najmä 

v Nemecku a Rakúsku, kde sa v posledných rokoch z niektorých voľných živností stali viazané živnosti, 
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ale aj vo Francúzsku, kde bola zrušená možnosť vykonávať živnosť na základe oprávnení k inej živnosti 

z rovnakej skupiny), alebo zabrániť voľnej hospodárskej súťaži, ktorá by znížila ceny práce pod 

neudržateľnú úroveň (ako v Holandsku stanovením minimálnej hodinovej mzdy a prísnou kontrolou 

falošnej samostatnej zárobkovej činnosti).  

Rakúsko a Nemecko sú stále najprirodzenejšou a najracionálnejšou inšpiráciou pre systém regulácie 

remesiel a živností na Slovensku. Práve tam, viac ako kdekoľvek inde sa systém povinnej počiatočnej 

kvalifikácie pre živnosti a podnikanie osvedčil ako koncepcia hospodárskej politiky, ktorá je flexibilná a 

má niekoľko nenahraditeľných výhod: viac vzdelávacích a profesijných príležitostí pre mladých ľudí, 

jasné a spravodlivé podmienky súťaže medzi rovnako kvalifikovanými ľuďmi a kvalita obchodných a 

remeselných podnikov. Systém je orientovaný aj na budúcnosť, pretože povinná kvalifikácia na 

začiatku podnikania vytvára spoločné vzorce myslenia a komunikácie. Tie tvoria základ pre lepšiu 

výmenu informácií v sektore a jednoduchšiu podporu inovácií. To zaručuje vysokú úroveň odborných 

znalostí ešte pred začatím podnikania. Na základe toho sa môžu remeselníci a podnikatelia oveľa skôr 

a rýchlejšie zapojiť do inovácií a vývoja vo svojom odvetví.  

Stavebné dielo vzniká s plánovanou životnosťou päťdesiat, sto i viac rokov. Spoľahlivosť, odbornosť a 

bezpečnosť stavebnej činnosti je vecou verejného záujmu a prvoradou spoločenskou požiadavkou. 

Nedostatok remeselníkov a iných odborníkov nie je možné riešiť uvoľnením kvalifikačných požiadaviek 

alebo prostredníctvom voľných živností, keď sú pri zhotovovaní prác kladené stále vyššie nároky na 

dodržanie technologických a bezpečnostných postupov, na ekologickú výstavbu a efektivitu využitia 

surovín. Naopak ich zabezpečenie je možné riešiť len zvýšenou mierou vzdelávania remeselníkov a 

ďalších kvalifikovaných osôb. Existencia voľných živností v stavebníctve priamo poškodzuje vzdelávanie 

na stredných školách, ako aj kvalitu stavieb. Následkom je okrem nekvality aj priame ohrozenie 

bezpečnosti užívateľa stavby. Práve stanovenie odborných spôsobilostí pre voľné živnosti alebo ich 

presun medzi viazané živnosti je jedným z dôležitých nástrojov ako podporiť dopyt po vzdelávaní a 

zvýšiť záujem a dôležitosť odborného vzdelávania a praxe. Nárok na základnú kvalifikáciu si nevyhnutne 

vyžaduje niekoľko rokov odbornej prípravy, kde možno zvážiť mnoho alternatív, ako napríklad školenie 

alebo tréning, až po určenie individuálnej spôsobilosti prispôsobenej danej činnosti. Napríklad 

v Rakúsku sú kvalifikačné predpisy definované samostatne pre každé odvetvie. Aj v zahraničí totiž 

existujú snahy o zvýšenie dostupnosti remesiel, ale nie za cenu odstránenia požiadavky na preukázanie 
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určitej kvalifikácie, čo by bolo z hľadiska dlhodobého rozvoja veľmi kontraproduktívne. Je teda na 

mieste posilniť duálne vzdelávanie, rozšíriť možnosti získavania certifikátov inými spôsobmi a 

priebežne diskutovať o kvalifikačných kritériách, ale nie ich plošne rušiť. 

Z predstavených skutočnosti vyplýva, že z odborného, celospoločenského i medzinárodného hľadiska 

je nezmyselné znižovať kvalifikačné nároky na výkon činností, ktoré sú v súčasnosti zaradené medzi 

remeselné alebo viazané živnosti. Naopak, je vhodné sprísniť kvalifikačné požiadavky na výkon určitých 

činností, ktoré sú v súčasnosti zaradené medzi takzvané voľné živnosti. Prioritne je treba presunúť 

veľmi citlivé činnosti pre sektor stavebníctva medzi regulované živnosti - najmä pre viazanú živnosť 

zhotovovanie stavieb, ako aj zaradenie vybraných činností, napr. maliarstvo, tapetárstvo a iné, medzi 

remeselné živnosti. Pre prípadné zjednodušenia živnostenského podnikania je nevyhnutné revidovať 

živnostenský zákon ako celok, nie prostredníctvom nesystémového a kontraproduktívneho uvoľnenia 

kvalifikačných predpokladov na výkon určitých činností. Zároveň akékoľvek prehodnocovanie zoznamu 

viazaných a remeselných živností a ich kvalifikácií musí byť predmetom odbornej diskusie na úrovni 

expertnej pracovnej skupiny zriadenej osobitne za týmto účelom. 

 

II. Východiská pre vypracovanie dokumentu 

 

S vývojom ľudstva sa vyvíjajú jeho činnosti, technika a technológie a tiež požiadavky na nové vzdelanie. 

V súčasnosti sme svedkami nebývalého rozvoja stavebníctva. To prináša aj nové potreby a požiadavky 

na stavebné práce a ich vykonávanie. Vznikajú nové stavebné materiály, nové stavebné postupy, 

techniky, technológie, ktoré so sebou prinášajú vyššie nároky na vzdelanie a skúsenosti. Spôsoby, 

ktorými sa prednedávnom vykonávali aj tie najjednoduchšie stavebné činnosti sa digitalizujú, 

elektronizujú, automatizujú a robotizujú, tzn. že vyžadujú zásadnú mieru poznania a skúseností 

v odbore. Nehovoriac o zvyšujúcich sa nárokoch na bezpečnosť práce a požiadavky zložitej stavebnej 

legislatívy. Stavebníctvo na Slovensku je naviac jedným z odvetví, ktoré stojí pred potrebou dobehnutia 

rozvojového a modernizačného dlhu, ktoré má oproti ostatným západným krajinám.  

Aktuálne pripravovaný nový zákon o výstavbe jednoznačne definuje pojem „zhotovovanie stavby“ 

nasledovne: „Zhotovovaním stavby je koordinovaný súbor stavebných prác a iných odborných činností, 
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ktorými sa zhotovuje stavba ako celok a vo všetkých častiach a konštrukciách, s projektovaným 

zariadením a vyvolanými úpravami“ (§ 7 ods. 3 návrhu zákona). Teda stavba, ako špecifický a zložitý 

postupne rastúci výrobok, je výsledkom veľkého počtu odborných stavebných prác, ktoré majú medzi 

sebou vzájomné konštrukčné, materiálové, technické, technologické, kvalitatívne a bezpečnostné 

súvislosti.  

Odborník/špecialista na jednu stavebnú prácu musí ovládať požadované výstupné parametre 

predchádzajúcej stavebnej práce, na ktorú má nadviazať a tiež musí svoju prácu vykonať tak, aby 

vytvárala predpoklady pre nasledujúcu stavebnú prácu. Nad nimi je úloha stavbyvedúceho, ktorý 

koordinuje postupnosti stavebných prác, rieši možnosti ich súbehu, ale samotné práce musia 

vykonávať osoby odborne znalé vyššie uvedených špecifík.  

Je taktiež potrebné uvedomiť si, že stavebné práce sú neustále meniacou sa činnosťou a nie je možné 

ju porovnať s výkonom pracovníka v hale za pásom, ktorého práca je rovnaká a za rovnakých 

nemeniacich sa podmienok a na jej výkon je potrebné zvládnuť obmedzený počet spravidla ľahkých 

úkonov. Stavba prostredníctvom stavebných prác tak povediac rastie pod nohami a pracovné 

podmienky sa neustále menia. Či už z dôvodu postupu prác alebo poveternostných podmienok. Iné 

nároky na bezpečnosť, vedomosti a prax sú kladené napr. pri výstavbe základov a výkopových prácach, 

iné sú kladené pri prácach vo výškach na nadzemných podlažiach. Taktiež iné nároky na zvládnutie 

správnych postupov sú v lete a iné v zime.  

Všetky tieto v čase meniace sa parametre majú významný vplyv na BOZP s negatívnym dopadom na 

zdravie, kvalitu, efektivitu práce a vynaložených materiálových zdrojov a v neposlednom rade na 

životné prostredie. Preto pre zachovanie odbornosti v súčasnosti sú a budú kladené vysoké nároky na 

kvalifikovaných pracovníkov, aby si svoje vedomosti a skúsenosti kontinuálne dopĺňali o nové 

požiadavky v rámci vzdelávania dospelých. 

Prebiehajúce zmeny v stavebníctve prinášajú potrebu reflektovať ich okrem iného aj v požiadavkách  

na odborné vykonanie prác a teda aj prevádzkovanie v rámci živnostenského zákona. Už teraz poznáme 

napr. tieto nové profesie: Technik automatizácie budov, Montážnik výplne stavebných otvorov, 

Zatepľovač, Špecialista informačného modelovania budov (BIM), Technik modulárnej výroby, 

Špecialista stavebnej recyklácie, Pracovník likvidácie azbestu, Kontrolór detských ihrísk, Špecialista na 

vykurovanie, vetranie a klimatizáciu a pod..  
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Napriek vyššie uvádzaným a zdôvodneným požiadavkám súčasný zákon č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ďalej len „zákon č. 455/1991 Zb.“ alebo „živnostenský 

zákon“) pripúšťa nižšiu kvalitu vykonávaných stavebných prác prostredníctvom voľných živností. 

Nevyučený živnostník, bez praxe, začne vykonávať činnosti v pochybnej kvalite s očakávaním, že po 

dlhoročnej praxi sa kvalita zlepší. Zlepší? Je to správne? Stačí nám nižšia kvalita? Pritom aké sú dopady 

na bezpečnosť, kvalitu, životné prostredie, vzdelávanie, efektívnosť využitia zdrojov, kým nezaučený 

získa aspoň minimálne vedomosti a skúsenosti? Zdravotná sestra po 10tich, prípadne 20tich rokoch 

praxe by už mohla vykonávať prácu lekára?! Je takéto uvažovanie správne? To sú závažné otázky 

a odpovedať by mali príslušné politické a rezortné autority svojimi zodpovednými krokmi. 

Nesprávne nastavený systém živnostenského podnikania pritom významne negatívne vplýva na kvalitu 

pracovnej sily v stavebníctve a v živnostenskom sektore vôbec. V dôsledku benevolencii pri 

poskytovaní živnostenského oprávnenia vo voľnej živnosti vzniká veľký priestor pre nedostatočne 

kvalifikované podnikanie.  Napríklad uskutočňovanie stavieb a ich zmien je v súčasnosti voľnou 

živnosťou a teda jej vykonávanie nie je nijako obmedzené vzdelaním a praxou, preto ho môže 

vykonávať ktokoľvek. Vďaka tejto živnosti môže dodanie stavby (napr. stavba rodinného domu, 

zateplenie budovy), opravu elektroinštalácie alebo výstavbu oplotenia dodať aj nekvalifikovaný 

živnostník alebo bežná obchodná spoločnosť a v praxi sa tak skutočne deje. Stavebné dielo pritom 

vzniká s projektovanou životnosťou 50, 100 i viac rokov. Skúsenosti z praxe ukazujú, že 

prostredníctvom tejto voľnej živnosti  sa obchádzajú ostatné remeselné živnosti. V roku 2019 malo 

túto živnosť zapísaných viac ako 400 000 živnostníkov. Odhaduje sa, že v praxi túto činnosť reálne 

vykonáva menej cca. 50 000 živnostníkov. Ani o týchto subjektoch pritom nemáme žiadnu informáciu 

o ich kvalifikácii. 

A pokiaľ ide o remeslá, treba zdôrazniť, že tieto sú dlhodobo nedostatkovými na trhu práce. Ich 

zabezpečenie je možné riešiť len zvýšenou mierou vzdelávania remeselníkov a ďalších kvalifikovaných 

osôb so stredoškolským prípadne vysokoškolským vzdelaním. Riešenie uvoľnením kvalifikačných 

požiadaviek, prostredníctvom voľných živností, je absolútne nesprávny a antisystémový prístup, keď 

sú pri zhotovovaní prác kladené stále vyššie nároky na dodržanie technologických a bezpečnostných 

postupov, nároky na ekologickú výstavbu, klimatické zmeny a efektivitu využitia surovín a materiálov 
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na strane jednej a na druhej strane spoločensky očakávame, že tieto náročné požiadavky budú 

realizované živnostníkmi bez akéhokoľvek vzdelania a praxe. 

Okrem vyššie uvedeného, takto nastavený systém taktiež demotivuje stavebné firmy, ktoré v 

súčasnosti zamestnávajú v priemere od 30 % do 40 % odborných zamestnancov, aby neinvestovali do 

zvýšenia vzdelania svojich pracovníkov a nezvyšovali si tak náklady, pokiaľ spoločensky nastavený 

systém kvalifikovaných zamestnancov a náklady na nich nijako neohodnotí, práve naopak.  

Požiadavka najnižšej ponukovej ceny za dodanie stavebných prác konzervuje nekvalitu, ktorá sa 

v mnohých prípadoch prejaví až po viacerých rokoch. V prípade absencie odborníkov priamo na stavbe 

počas pracovného procesu potom prichádza k stavom, že nekompetentní rozhodujú o ďalších 

činnostiach alebo riešia technické problémy bez dostatočného vzdelania a praxe. Dochádza 

k pochybeniam, za ktoré nemá kto prevziať zodpovednosť s často významnými dosahmi na bezpečnosť 

a zdravie pracovníkov a užívateľov a tiež životné prostredie, ktoré sa dajú odvrátiť len za cenu trvalého 

poškodenia diela alebo vysokých nákladov na opravu. 

Treba jednoznačne zdôrazniť, že vyžadovanie minimálneho vzdelania a praxe v stavebníctve nemá za 

cieľ vylúčenie zo stavebníctva pracovníkov, ktorí nedokážu dosiahnuť alebo ešte nedosiahli 

minimálne vzdelanie a prax. Odborné skúsenosti a prax nás učí, že činnosť takýchto menej 

kvalifikovaných pracovníkov vyžaduje odborné vedenie. Z toho vyplýva, že je nutné,  aby takýto 

pracovníci pracovali v zamestnaneckom pomere pod priamym odborným vedením kvalifikovaného 

pracovníka, ktorý podľa aktuálneho meniaceho sa vývoja na stavbe riadi, usmerňuje, zadáva prácu 

a tiež odborne kontroluje dodržanie postupov a správne vykonanie prác. Súčasne ho vedie/zaúča 

s cieľom dosiahnuť požadovanú kvalitu a bezpečné postupy práce. 

Skúsenosti odborníkov z dnešnej stavebnej praxe jednoznačne dokazujú, že inštitút voľnej živnosti 

v stavebníctve využívajú napr. živnostníci, ktorí neuspeli v iných profesiách a dokonca bez 

akéhokoľvek povedomia o stavebných prácach, vďaka čomu vznikajú škody častokrát trvalého 

charakteru na majetku, životnom prostredí, ale aj zdraví samotných nekvalifikovaných živnostníkov 

(príklady toho sú uvedené v  Prílohe 1).  

 

http://www.esf.gov.sk/
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III. Regulácia živností a remesiel v medzinárodnom porovnaní 

 

3.1 Úvod do medzinárodného porovnania 

Po roku 1989, respektíve po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993, bola zrejmá snaha zákonodarcov 

a profesijných združení nadviazať na dedičstvo regulácie drobného podnikania z obdobia pred rokom 

1945, resp. 1948. Tá vychádzala z rakúskej logiky verejnej správy modifikovanej pre potreby 

samostatného československého štátu po prvej svetovej vojne. Aj keď táto snaha viedla v konkrétnych 

podmienkach 90. rokov 20. storočia len k čiastočnej kontinuite, čo možno vidieť na príklade absencie 

povinného členstva živnostníkov a remeselníkov v príslušných komorách a cechoch, z hľadiska celkovej 

konzistentnosti a logiky systému je regulácia živností a remesiel v Rakúsku a Nemecku stále 

najprirodzenejšou a najracionálnejšou inšpiráciou pre jej prípadné úpravy na Slovensku. 

Táto kapitola sa preto na začiatku zameria na súčasný vývoj regulácie stavebných činností v Nemecku 

a Rakúsku. Potom však poukáže aj na kontrastný prípad Holandska, ktoré je síce jednou z 

najliberálnejších krajín v Európe, ale v súčasnosti reguluje samostatnú zárobkovú činnosť prísnejšie. To 

len podčiarkuje všeobecnejší trend v Európe naprieč národnými systémami zjavný v koordinovaných 

ekonomikách nemecky hovoriaceho priestoru, ako aj v liberálnejších systémoch, ktoré sprísňujú 

reguláciu podnikania s cieľom zlepšiť kvalitu poskytovaných výrobkov a služieb a zvýšiť bezpečnosť 

pracovníkov a zákazníkov. Tento trend, ktorý je hlavným argumentom tejto kapitoly je do značnej 

miery priamou reakciou na problémy, ktoré vznikli po fáze deregulácie živností a remesiel v západnej 

Európe na prelome tisícročí. S cieľom podrobnejšie ilustrovať kontext tohto vývoja bude opísaná aj 

situácia vo Francúzsku a Taliansku, ktoré tvoria pomyselný prechod medzi nemecky hovoriacim 

koordinovaným a liberálnym systémom, ktorý predstavuje Holandsko. Zistenia z jednotlivých krajín sa 

následne zhrnú a vyvodia sa závery relevantné pre Slovensko. 

3.2 Nemecko 

V Nemecku je majstrovská skúška formálnym predpokladom pre samostatnú remeselnú výrobu od 

roku 1935. Od roku 1953 existuje legislatívna úprava jednotlivých remesiel, v rámci ktorej sa pre 

samostatný výkon všetkých remesiel vyžaduje majstrovské osvedčenie. Majstrovská skúška bola 

zákonom stanovená ako „hlavné osvedčenie o odbornej spôsobilosti“ na účely začatia vlastného 

http://www.esf.gov.sk/
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remeselného podnikania. V roku 1961 bola na základe rozhodnutia ústavného súdu existencia 

majstrovskej skúšky ako obmedzenia slobodnej voľby povolania podmienená tým, že musí slúžiť „na 

ochranu dôležitých záujmov spoločnosti“. To postupne viedlo k určitému uvoľneniu, pričom doteraz 

najvýraznejšie uvoľnenie vstúpilo do platnosti v roku 2004. Aj z dôvodu rastúcej nezamestnanosti v 

Nemecku vtedajšia spolková vláda uvoľnila požiadavku na majstrovskú skúšku pre 53 viazaných 

živností. Od roku 2020 sa však majstrovská skúška opätovne zaviedla pre 12 profesií. 1 Propagátori tejto 

zmeny videli základný dôvod opätovného rozšírenia majstrovskej skúšky v lepšej ochrane spotrebiteľa, 

t. j. vo vyššej kvalite práce a lepšej kvalifikácii pracovníkov, najmä v doterajších voľných živnostiach. 

Cieľom opätovného zavedenia majstrovskej skúšky je zlepšiť kvalitu viazaných živností, posilniť ich 

prevádzkové štruktúry a zvýšiť ich udržateľnosť a konkurencieschopnosť. 

Pre ilustráciu, boli to tieto remeslá: výrobcovia betónových tvárnic a terazza, obkladači a mozaikári, 

dekoratéri interiérov, sústružníci dreva a výrobcovia drevených hračiek, debnári, murári, stavitelia 

nádrží a kontajnerov, technici slnečnej ochrany a roliet, sklenári, výrobcovia svetelných reklám a 

nápisov, parketári, stavitelia organov a harmónií. Zo zoznamu je zrejmé, že hlavným kritériom 

opätovného zavedenia skúšky remeselnej zručnosti bola bezpečnosť práce, a to tak z pohľadu 

zhotoviteľa, ako aj spotrebiteľa. Ďalším dôležitým aspektom bola ochrana kultúrneho majetku. Vývoj 

týchto remesiel sa prehodnotí o päť rokov. Nemožno vylúčiť, že povinnosť vykonať majstrovskú skúšku 

by sa mohla opätovne zaviesť aj v iných remeslách.  

V každom prípade aj vykonávanie voľných živností a tzv. živností podobných remeslu musí byť 

oznámené príslušnej remeselnej komore. Tá vedie register živností nachádzajúcich sa v obvode jej 

komory a môže ich kontrolovať. 

Z hľadiska kritérií kvality a bezpečnosti sú v Nemecku regulované všetky remeslá súvisiace so stavebnou 

činnosťou. Regulácia sa teda vzťahuje aj na činnosti, ktoré sú na Slovensku voľnými živnosťami, ako 

napríklad maliarske práce alebo kopanie studní, a ako vyplýva z vyššie uvedeného zoznamu živností, 

ktoré boli opätovne zregulované, rozsah regulácie sa v tomto ohľade rozširuje aj na živnosti a remeslá 

vykonávajúce stavebné práce jemnejšieho charakteru, ako napríklad interiérové a povrchové úpravy. 

 

1 https://www.gewerbeanmeldung.de/meisterpflicht. 
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Regulácia spočíva predovšetkým v absolvovaní majstrovskej skúšky. Je to spojené s niekoľkoročnou 

odbornou prípravou, ktorá preto presahuje súčasné kritériá na Slovensku. Je však možné založiť si 

živnosť v stavebníctve aj bez majstrovskej skúšky, ak dotyčná osoba preukáže dlhoročnú prax v odbore 

na riadiacej pozícii alebo si na riadiacu pozíciu najme majstra remeselníka. Ústredný zväz stavebného 

priemyslu (Zentralverband Deutsche Baugewerbe) vo svojich požiadavkách pred spolkovými voľbami 

vyjadruje spokojnosť so systémom duálneho vzdelávania, najmä s ďalším zvyšovaním kvalifikácie 

prostredníctvom Hochschule, ale zároveň zdôrazňuje význam investícií do učňovského vzdelávania na 

nižších stupňoch, a to aj preto, aby bolo získavanie kvalifikácie cenovo dostupné a časovo úsporné 

a zároveň, aby sa táto možnosť stala atraktívnou a orientovanou na budúcnosť, najmä pre digitalizáciu 

v stavebníctve.2   

3.3 Rakúsko 

Rakúska právna úprava živností a remesiel je podobná nemeckej s tým rozdielom, že ešte viac 

zdôrazňuje podmienku príslušnej kvalifikácie na vykonávanie príslušnej živnosti alebo remesla. 

Rakúska obchodná komora zdôrazňuje, že nie je pravda, že rakúsky systém organizácie živností a 

remesiel je strnulý a nereaguje na spoločenský vývoj. Kým v roku 1973 bolo 219 viazaných živností, 

dnes je ich len 80, čo predstavuje zníženie o viac ako 60 %. Okrem toho sa neustále reviduje regulácia 

živností. Systém je preto pružný, ale aj stabilný; ako už bolo spomenuté, nedošlo k takej prudkej 

deregulácii ako v Nemecku v roku 2004, ktorá by podľa Rakúskej obchodnej komory vážne ohrozila 

rakúske hospodárstvo.3 Rakúska obchodná komora zastáva jednoznačný názor, že systém povinnej 

počiatočnej kvalifikácie pre živnostenské podnikanie sa osvedčil ako koncepcia hospodárskej politiky, 

ktorá je flexibilná a má niekoľko nenahraditeľných výhod: viac vzdelávacích a odborných príležitostí 

pre mladých ľudí, jasné a spravodlivé podmienky súťaže medzi rovnako kvalifikovanými ľuďmi a kvalita 

živnostenských a remeselných podnikov. Systém je orientovaný aj na budúcnosť, pretože povinná 

kvalifikácia na začiatku podnikania vytvára spoločné vzorce myslenia a komunikácie. Tie tvoria základ 

pre lepšiu výmenu informácií v sektore a jednoduchšiu podporu inovácií. To zaručuje vysokú úroveň 

 

2 https://www.zdb.de/fileadmin/user_upload/ZDB_Wahlforderungen_2021.pdf. 

3 https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/wko_gewerbeordnung.pdf, s. 2. 
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odborných znalostí ešte pred začatím podnikania. Na základe toho sa môžu remeselníci a podnikatelia 

oveľa skôr a rýchlejšie zapojiť do inovácií a vývoja vo svojom odvetví. 

Zároveň je teraz majstrovská skúška len jedným z viacerých spôsobov, ako získať osvedčenie o 

spôsobilosti. Od roku 1973 napríklad príslušné školy nahrádzajú časti majstrovskej skúšky. V súčasnosti 

sú kvalifikačné predpisy definované samostatne pre každé odvetvie. Okrem majstrovskej skúšky 

existuje veľké množstvo alternatívnych možností, ako je školenie alebo tréning až po určenie 

individuálnej spôsobilosti. Podobne ako v Nemecku je tu teda snaha zvýšiť dostupnosť remesiel, ale 

nie za cenu zrušenia povinnosti preukazovať určitú kvalifikáciu, čo by bolo z pohľadu rakúskych 

živnostenských komôr veľmi kontraproduktívne. 

Živnosti a remeslá súvisiace so stavebnými činnosťami sú v Rakúsku regulované, t. j. na začatie 

podnikania sa vyžaduje kvalifikácia, pretože ide o činnosti citlivé z hľadiska bezpečnosti a kvality, a 

preto podliehajú verejnému záujmu, vrátane remesiel súvisiacich s povrchovými úpravami, akým je 

napríklad maliarstvo. Zoznam voľných živností, hoci nie je úplný, je veľmi podrobný a podrobne 

definuje voľné živnosti. Okrem toho výslovne vylučuje činnosti, ktoré nespadajú do danej kategórie, 

aby sa zabránilo zatajovaniu činností, ktoré by mali byť viazané, skrz voľnú živnosť. V roku 2017 bola 

zrušená kategória „čiastočných živností“ (Teilgewerbe), ktorá mala jednoduchší postup certifikácie, a 

bola presunutá do kategórie voľných živností. Uskutočnilo sa to však s výnimkou živností súvisiacich so 

stavebnými činnosťami v podobe zemných prác a vŕtania a rezania betónu, ktoré boli presunuté na 

viazané živnosti. Okrem uvedeného tá istá novela preklasifikovala niektoré stavebné činnosti, ktoré 

boli predtým voľnými živnosťami, na viazané živnosti; napríklad vypratávanie staveniska, stavebne 

nepodstatné demontáže alebo uzatváranie stavebných škár, ktoré sú teraz zaradené do živnosti 

stavbyvedúci.4   

3.4 Holandsko 

Na rozdiel od nemeckého alebo rakúskeho systému nie sú v Holandsku živnostenské a remeselné 

činnosti väčšinou podmienené preukázaním príslušnej kvalifikácie, ale ich regulácia sa zameriava 

predovšetkým na status samostatne zárobkovo činnej osoby, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky 

 

4 https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/bau/gewerberechtsnovelle-2017-baubranche.html 
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na trhu (t.j. aby nedochádzalo k nákladovej konkurencii medzi (falošnými) podnikateľmi a 

zamestnancami) a na istotu zamestnania. V praxi to znamená, že budúci podnikateľ musí daňovému 

úradu na základe vzorovej zmluvy preukázať, že bude skutočne samostatne zárobkovo činnou osobou, 

t. j. nebude v zastretom pracovnom pomere.5 V Holandsku už niekoľko rokov prebieha diskusia o tom, 

ako tento systém ešte viac zefektívniť v reakcii na jeho uvoľnenie na prelome tisícročí, ktoré viedlo k 

veľkému nárastu falošnej samostatnej zárobkovej činnosti, súvisiacim deformáciám trhu a zhoršeniu 

pracovných podmienok a kvality produkcie.6 Okrem toho je väčšina podnikania určitým spôsobom 

regulovaná na nižšej úrovni kolektívnymi odvetvovými zmluvami, ktoré obsahujú ustanovenia týkajúce 

sa aj samostatne zárobkovo činných osôb. 

Samostatne zárobkovo činné osoby v Holandsku sú zároveň povinné z hľadiska bezpečnosti dodržiavať 

väčšinu pravidiel zákona a predpisov o pracovných podmienkach, ktoré sa vzťahujú aj na 

zamestnancov. V mnohých situáciách sa na živnosti vzťahujú ďalšie predpisy, napr. predpisy 

upravujúce prácu v stavebníctve. Samostatne zárobkovo činné osoby a zamestnanci, ktorí pracujú pre 

firmu na rovnakom mieste, t. j. „vedľa“ zamestnancov, podliehajú rovnakým pravidlám bezpečnosti a 

ochrany zdravia. Podobne, ak samostatne zárobkovo činná osoba pracuje pod vedením nadriadeného, 

považuje sa za zamestnanca, pokiaľ ide o zákon o pracovnom čase. To znamená, že musí dodržiavať 

pravidlá a predpisy týkajúce sa pracovného času a doby odpočinku. Tieto pravidlá sa uplatňujú, ak 

inšpektorát práce považuje pracovníka za skutočne samostatne zárobkovo činnú osobu. Ak sa 

inšpektorát domnieva, že medzi samostatne zárobkovo činnou osobou a jej „klientom“ existuje skrytý 

pracovnoprávny vzťah podľa skutočnej situácie na pracovisku, preklasifikuje osobu na zamestnanca a 

uplatní iné pravidlá.7   

Výkon stavebných činností v Holandsku nie je podmienený formálnou vstupnou kvalifikáciou, ale 

regulácia sa zameriava na zabezpečenie rovnakých podmienok a bezpečnosti práce pri rizikových 

 

5 https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/bau/gewerberechtsnovelle-2017-baubranche.html 

6 https://www.kvk.nl/english/the-employment-relationships-deregulation-act-wet-dba 

7 https://business.gov.nl/regulation/working-conditions-self-employed-professionals. 
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činnostiach.8  Regulácia je zväčša zabezpečená na odvetvovej úrovni v kolektívnej odvetvovej zmluve, 

ktorú dojednávajú sociálni partneri (v Holandsku odbory vo veľkom počte organizujú aj samostatne 

zárobkovo činné osoby).  V stavebníctve je pre samostatne zárobkovo činné osoby stanovená 

minimálna hodinová sadzba, aby sa predišlo „pretekom o najnižšiu mzdu“.9  Okrem toho sú remeselníci 

a samostatne zárobkovo činné osoby v stavebníctve zväčša združení v organizáciách, ktoré sú zárukou 

kvality, pretože stanovujú požiadavky na členstvo, ako napríklad dobrý podnikateľský plán a dobré 

meno v odvetví. Okrem vyjednávania o kolektívnych zmluvách alebo lobovania poskytujú svojim 

členom aj zvýhodnené úrazové a dôchodkové poistenie, čím ďalej zabraňujú nákladovej konkurencii 

medzi zamestnancami a (falošnými) živnostníkmi. Hospodárska súťaž v stavebníctve teda prebieha za 

jasne definovaných podmienok, ktoré sú kolektívne regulované, aj keď na nižšej ako národnej úrovni, 

trh je transparentný, veľmi citlivý na kvalitu a reputáciu, čomu napomáha aj vysoká úroveň 

vymožiteľnosti práva v Holandsku. 

3.5 Francúzsko 

Živnosti a remeslá sa vo Francúzsku delia na viazané a neviazané podobne ako na Slovensku. V roku 

2008 bol vo Francúzsku zavedený status „samostatného podnikateľa“ (auto-entrepreneur), ktorý bol 

oslobodený od povinnosti certifikácie, ale v roku 2010 bola táto výnimka z regulácie zrušená, takže v 

súčasnosti, ak je predmet podnikania totožný s podstatou viazanej živnosti, musí sa malý podnikateľ 

preukázať aj príslušným certifikátom.10 11 V roku 2017 došlo k ďalšiemu sprísneniu a kvalifikácia sa musí 

týkať vykonávanej živnosti, nie skupiny činností. To znamená, že napríklad bývalý inštalatér sa nemôže 

stať murárom bez toho, aby si doplnil príslušnú kvalifikáciu (t. j. príslušnosť k profesijnej skupine už 

nestačí). Podmienkou získania kvalifikácie je diplom z príslušnej odbornej školy alebo doklad o 

niekoľkoročnej (zvyčajne trojročnej) praxi.12   

 

8 https://business.gov.nl/starting-your-business/checklists-for-starting-a-business/starting-as-a-freelance-

construction-worker/ 

9 https://fnvzzp.nl/nieuws/2020/06/leg-eerlijk-tarief-zzp-ers-in-de-bouw-vast-in-cao-bouw-en-wonen 

10 https://fr.wikipedia.org/wiki/Micro-entrepreneur 

11 https://www.french-property.com/news/french_business/artisan_regulations_france 

12 https://www.creerentreprise.fr/liste-activites-artisanales-reglementees-qualification-professionnelle/ 
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Z hľadiska kritérií kvality a bezpečnosti sú vo Francúzsku všetky remeslá súvisiace so stavebnými 

činnosťami viazané. 

3.6 Taliansko 

V Taliansku je remeselná a obchodná činnosť silne deregulovaná, pričom zvyčajne stačí ohlásenie 

začatia podnikania. Konkrétne postupy sa však líšia nielen podľa odvetvia, ale aj podľa regiónu. Ich 

národná regulácia bola zrušená v roku 2001. V mnohých prípadoch regióny poverili touto funkciou 

miestne obchodné komory, zatiaľ čo v iných regiónoch sa zachovala regionálna komisia pre 

remeselníkov. Niektoré regióny - Kampánia, Lombardia, Piemont, Toskánsko a autonómna provincia 

Bolzano - zašli ešte ďalej a zrušili registre remeselných podnikov a vyžadujú len registráciu v určitej 

časti obchodného registra.13   

Taliansko sa v súčasnosti vyznačuje roztriešteným stavebným sektorom s rastúcim počtom malých a 

veľmi malých podnikov a samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré tvoria veľkú časť pracovnej sily v 

stavebníctve; často sú len formálne klasifikované ako samostatne zárobkovo činné osoby, ale v 

skutočnosti sú zamestnancami podľa organizácie práce na stavenisku, a tak tvoria slabé články v reťazci 

zmlúv a subdodávok. Táto roztrieštenosť rozptyľuje zodpovednosť v snahe znížiť náklady. Vedie to k 

problémom s kvalitou vykonávanej práce a k negatívnym dopadom na zdravie pracovníkov, pričom v 

Taliansku je zaznamenaný vysoký počet pracovných úrazov a zranení.14  

Talianska vláda sa v poslednom čase dostala pod tlak kvôli tejto zlej situácii v stavebníctve (s fatálnymi 

následkami pri zemetrasení v strednom Taliansku alebo pri zrútení janovského mosta). V júli 2021 sa 

začal proces implementácie nariadenia, ktorého cieľom je zaviesť systém overovania skutočného 

množstva pracovnej sily zamestnanej pri realizácii stavieb, aby počet pracovníkov zodpovedal zmluve. 

Týmto opatrením sa završuje postup stanovený v kolektívnej zmluve, ktorú vyjednali 

najreprezentatívnejšie organizácie v odvetví stavebníctva. Overovanie súladu sa vzťahuje na verejné aj 

súkromné práce vykonávané dodávateľmi, zhotoviteľmi alebo subdodávateľmi alebo samostatne 

zárobkovo činnými osobami, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na ich realizácii. Vyhláška, 

 

13 https://studiocommercialeonline.it/avviare-unattivita-artigianale 

14http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/150504_CNA_Vademecum_lavoratore_autonomo_edili

zia.pdf, s. 2 
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ktorej cieľom je bojovať proti fenoménu nelegálnej práce v stavebníctve a zabezpečiť, aby počet 

pracovníkov na staveniskách skutočne zodpovedal prideleným úlohám sa bude uplatňovať od 1. 

novembra 2021.15 

3.7 Závery medzinárodného porovnania 

Z prehľadu vývoja regulácie živností a remesiel v krajinách, ktoré predstavujú rôzne systémy 

organizácie živností a remesiel, vyplýva súčasná snaha o zvýšenie ich regulácie, a to buď zvýšením 

kvalifikačných požiadaviek, alebo sprísnením podmienok pre drobné podnikanie v remeslách a 

živnostiach. Inými slovami, zdá sa, že snahy o dereguláciu remesiel a živností dosiahli v Európe vrchol 

pred rokom 2010 a odvtedy možno pozorovať opačný trend.  To sa prejavuje najmä pri činnostiach, 

ktoré sú veľmi citlivé z hľadiska bezpečnosti a kvality práce, ako je napríklad stavebníctvo. Logika ich 

regulácie v súčasnosti smeruje k tomu, že tieto činnosti nemôže zabezpečiť len neregulovaný trh, ale 

že na to, aby ich špecifický trh fungoval efektívne, musí byť podporený systémom regulácie, ktorý 

kontinuálne prepája vzdelávanie a prax (ako je to vidieť najmä v Nemecku a Rakúsku, kde sa niektoré 

stavebné voľné živnosti nedávno stali viazanými živnosťami, ale aj vo Francúzsku), alebo zabrániť voľnej 

konkurencii, aby znížila ceny práce pod neudržateľnú úroveň (ako v Holandsku stanovením minimálnej 

hodinovej mzdy a prísnou kontrolou falošnej samostatnej zárobkovej činnosti).  

Ak by sme tieto závery aplikovali na Slovensko, akékoľvek súčasné snahy o dereguláciu stavebníctva 

uvoľnením kvalifikačných podmienok by boli z hľadiska európskeho vývoja anachronické a v kontexte 

medzinárodných skúseností neefektívne, dokonca kontraproduktívne. Naopak, je vhodné usilovať sa o 

presunutie všetkých stavebných činností do oblasti viazaných alebo remeselných živností, pretože 

skúsenosti z iných krajín ukazujú užitočnosť takejto regulácie z hľadiska kvality a bezpečnosti práce pre 

zhotoviteľov a spotrebiteľov. Situáciu v Taliansku možno do istej miery považovať za varovanie a 

skúmať ju ako prípad negatívnych účinkov deregulácie, ktorá viedla k vzniku pololegálnych alebo 

nelegálnych štruktúr v stavebníctve s fatálnymi dôsledkami pre zdravie pracovníkov a užívateľov. Nová 

regulácia o zosúladení množstva pracovníkov a stavebných zákaziek je skôr akousi záchranou brzdou 

 

15 https://www.edilportale.com/news/2021/07/sicurezza/verifica-di-congruita-nel-settore-edile-a-breve-le-

nuove-regole_83903_22.html 
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než systémovým riešením, ktorým je napríklad sprísnenie kvalifikačných požiadaviek na stavebnú 

činnosť alebo kontrola skutočnej samostatnej zárobkovej činnosti.  

Ako už bolo spomenuté v úvode, z historického a regulatórneho hľadiska je Slovensko v skupine s 

Nemeckom a Rakúskom. Holandský liberálny systém, ktorý sa na prvý pohľad zdá byť inšpiráciou pre 

dereguláciu, je v skutočnosti postavený na hustej sieti kolektívnych dohôd, ktoré síce nie sú 

centralizované štátom, ale sú založené na decentralizovanej infraštruktúre záujmových skupín so 

širokým členstvom a kolektívnymi dohodami. Tieto kolektívne dohody sú navyše umiestnené v rámci 

centralizovanej štátnej regulácie všeobecného rámca samostatnej zárobkovej činnosti, ktorá je prísne 

presadzovaná, čím sa zabraňuje jej zneužívaniu. Na Slovensku táto decentralizovaná štruktúra nie je 

dostatočne rozvinutá, čo je okrem celkovej právnej konzistentnosti ďalší dôvod, prečo by sa právna 

úprava mala viac inšpirovať nemeckým a rakúskym modelom, t. j. posilniť duálne vzdelávanie, rozšíriť 

možnosti získavania certifikátov inými spôsobmi a neustále diskutovať o kvalifikačných kritériách, ale 

nie ich plošne rušiť. Okrem toho je Slovensko v mnohých ohľadoch podobné Taliansku, pokiaľ ide o 

fragmentáciu výrobnej štruktúry v stavebníctve. Príznakom tejto fragmentácie je otázka závislej práce 

samostatne zárobkovo činných osôb. Podľa údajov Štatistického úradu SR pracovalo v prvom štvrťroku 

2021 v stavebníctve na Slovensku 237 000 osôb. Medzi nimi bolo 90 000 živnostníkov bez 

zamestnancov.16 Z ad hoc modulu výberového zisťovania pracovných síl vo štvrtom štvrťroku 2017, 

ktorý sa zameral priamo na samostatne zárobkovo činné osoby, vyplynulo, že z 94 400 samostatne 

zárobkovo činných živnostníkov bez zamestnancov v sektore stavebníctva vykonávalo 43 300 závislú 

prácu, t. j. mali byť zamestnancami v zmysle zákonníka práce.17 Nie je dôvod domnievať sa, že sa tieto 

počty výrazne zmenili v absolútnom ani relatívnom vyjadrení, čo znamená, že aj v súčasnosti je 

približne polovica živnostníkov bez zamestnancov v stavebníctve falošnými živnostníkmi, čo vedie k 

problémom pri určovaní zodpovednosti za kvalitu výstupov, skresľuje odmeňovanie práce a celkové 

oceňovanie stavebných zákaziek a je problematické z hľadiska bezpečnosti práce. Uvoľnenie regulácie 

živnostenského podnikania je teda cestou, ktorá je veľmi podobná smerovaniu Talianska za posledných 

dvadsať rokov, čo viedlo ku kolapsu kvalitatívnych a bezpečnostných noriem v stavebníctve. Naopak, 

 

16 https://slovak.statistics.sk/PortalTraffic/fileServlet?Dokument=bc37af8e-007b-4c87-8e21-a7dd11c804bc 

17 https://slovak.statistics.sk/PortalTraffic/fileServlet?Dokument=0f53e35c-a8de-448e-99e2-360deb000c2e 
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posilnenie kvalifikačných podmienok na získanie živnosti v stavebníctve môže byť systémovým 

riešením postupnej kultivácie stavebného prostredia, čo sa v dlhodobom horizonte prejaví zvýšením 

kvality výstupov a znížením cien, ktoré nebudú zaťažené ťažko vymožiteľnými reklamačnými 

konaniami. 

 

IV. Voľné živnosti v stavebníctve a ich historická úloha v SR 

 

 

V SR v súčasnosti vykonáva stavebné práce z celkového počtu 170 000 pracovníkov v stavebníctve viac 

ako 33 %  živnostníkov. S pracovníkmi, ktorí pracujú na základe živnosti v stavebníctve sa je možné 

stretnúť na stavbách dennodenne.  

Živnosťou sa podľa § 2 zákona č. 455/1991 Zb. rozumie: „sústavná činnosť prevádzkovaná 

samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom 

dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného 

sociálneho podniku podľa osobitného predpisu, a za podmienok ustanovených týmto zákonom.“. 

Živnostníkom podľa zákona č. 455/1991 Zb. môže byť len osoba, ktorá prevádzkuje sústavnú činnosť 

a samostatne, čo vylučuje zo živností rôzne pomocné alebo aj čiastkové práce, nakoľko tieto živnosti 

nie je možné vykonávať samostatne, ani na vlastnú zodpovednosť. V samotnej zákonnej definícii 

živnosti sa podľa nášho odborného názoru očakávajú/predpokladajú určité požiadavky na uchádzača 

o živnostenské oprávnenie, nakoľko musí byť schopný vykonávať túto činnosť samostatne a na vlastnú 

zodpovednosť, k čomu sa predpokladá aj určitá miera poznania, vzdelania, samostatnosti 

a zodpovednosti. 

V odvetví stavebníctva sa využívajú všetky tri druhy živností, ktoré živnostenský zákon definuje a to:  

− remeselné – podmienkou prevádzkovania živnosti je odborná spôsobilosť získaná vyučením 

v odbore Príloha 2, 

− viazané – podmienkou prevádzkovania živnosti je odborná spôsobilosť získaná inak ako 

vyučením v odbore, Príloha 3, 
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− voľné – podmienkou prevádzkovania živnosti nie je žiadna odborná spôsobilosť. Príloha 4. 

Z vyššie uvedeného vymedzenia jednotlivých druhov živností v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. vyplýva, 

že len prvé dve z nich sú podmienené odbornou spôsobilosťou.  

Ministerstvo vnútra SR zverejňuje na svojej internetovej stránke zoznam odporúčaných označení 

najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie. Nosným účelom tohto 

opatrenia je snaha o sprehľadnenie výberu neregulovaných živností v usporiadanej podobe, 

odstránenie nejednotného postupu živnostenských úradov pri posudzovaní označenia (špecifikácie) 

predmetov podnikania, odstránenie administratívnych prieťahov pri osvedčovaní splnenia podmienok 

prevádzkovania živnosti a tým aj celkové zjednodušenie a odbyrokratizovanie výkonu štátnej správy 

na úseku živnostenského podnikania.  

Zoznam pritom však nemá charakter záväzného dokumentu, nie je v ňom uvedená jasná špecifikácia 

prác a záujemca o podnikanie na území SR môže naďalej uviesť aj iné označenie živnosti. Jedinou 

podmienkou je, aby bola pri takomto postupe dodržaná požiadavka určitosti a zrozumiteľnosti 

predmetu podnikania, ktorá je rozhodujúcim kritériom pri posudzovaní označenia živnosti v správnom 

(živnostenskom) konaní. Určitosť a zrozumiteľnosť predmetu podnikania (špecifikácie živnosti) treba 

chápať v spojitosti s povinným posudzovaním identifikácie druhu a charakteru živnosti v 

živnostenskom konaní, s poukazom na to, že od potrebnej identifikácie druhu a charakteru živnosti 

možno odvodiť podmienky na získanie živnostenského oprávnenia potrebného na prevádzkovanie 

živnosti.  

Súčasný zoznam voľných živností v stavebníctve vôbec nereflektuje v dostatočnej miere vplyv voľných 

živností napr. na zdravie, bezpečnosť, efektívnosť a životné prostredie. Na jednej strane sú medzi 

všetkými voľnými živnosťami zaradené „Sušenie dekoračných rastlín“, „Výroba kobercov“, „Výroba 

drevených hrablí, vidiel, rebríkov“, “Mediálne poradenstvo“. Na strane druhej sa medzi voľnými 

živnosťami nachádza „Uskutočňovanie stavieb a ich zmien“ (tzn. zodpovednosť za dodanie celej stavby 

od rodinných domov cez bytové domy, priemyselné budovy a infraštruktúru), „Betonárske práce 

a armovacie práce“ (ktoré majú vysoký vplyv na bezpečnosť), „Demolačné práce“, „Výkopové a zemné 

práce“ (pri ktorých často dochádza k zasypaniu alebo prerušeniu inžinierskych sietí s vysokým rizikom 

na zdravie), „Maliarske práce“ (pri ktorých sa využívajú zložité techniky aplikovania náterov, stierok 

a často aj toxické chemické prípravky)  a pod. 
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Pritom historickou úlohou voľných živností bolo v minulosti dočasné vytvorenie podnikateľského 

prostredia v nedostatkových remeslách a službách a zároveň zaradenie medzi voľné živnosti aj živnosti, 

pre ktoré neexistoval Národný kvalifikačný rámec. Univerzálna voľná živnosť a voľné živnosti vývojom 

v súčasnom storočí z veľkej časti stratili opodstatnenie vzhľadom na vytvorenie priaznivých podmienok 

pre vzdelávanie, či už formálne prostredníctvom stredných odborných škôl, neformálne 

prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích agentúr a v krátkej budúcnosti bude potrebné pripraviť 

pôdu pre informálne vzdelávanie.  

Pre niektoré voľné živnosti priamo existujú alebo sa pripravujú v rámci NKR (Národný kvalifikačný 

rámec) určené kvalifikačné predpoklady a pre jednotlivé remeselné profesie či profesie realizujúce 

služby aj v rámci NSP (Národná sústava povolaní) a NSK (Národná sústava kvalifikácií) vymedzené 

odborné vedomosti zručnosti a príslušné vzdelanie. Nie je preto dôvod zaraďovať živnosti v 

stavebníctve medzi voľné živností ani do v médiách predstavovanej univerzálnej voľnej živnosti. Pri 

hlbšom skúmaní odborného obsahu týchto živností v stavebníctve je evidentné, že spadajú hlavne pod 

remeselné živnosti svojim charakterom, výkonom práce a požadovanou kvalifikáciou.  

V. Odborné  stanoviská stakeholderov dotýkajúcich sa 

problematiky voľných živností v stavebníctve 

 

Problémom voľných živností v stavebníctve sa odborníci zaoberajú niekoľko rokov. Ich činnosťou 

vzniklo niekoľko spoločných vyhlásení, ktoré upozorňujú na zásadný pokles kvality a bezpečnosti 

stavieb (príkladom sú už niektoré kolapsy stavieb) a požadujú zaviesť minimálne požiadavky na 

vzdelanie a prax pre všetky voľné živnosti v stavebníctve. Z predložených vyhlásení je vidieť, že tento 

zámer má širokú podporu odborníkov a tiež príklady zo zahraničia ukazujú, že trendom  v stavebníctve 

je sprísňovať požiadavky na výkon stavebných prác. 

5.1. Spoločné vyhlásenie Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu 

a kartografiu 

Sektorové rady sú dobrovoľné nezávislé profesijné združenia odborníkov reprezentujúce 

monitorovanie potrieb trhu práce v príslušných sektoroch národného hospodárstva a ich prenos do 

http://www.esf.gov.sk/
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systému celoživotného vzdelávania. Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu združuje 

odborníkov zo zamestnávateľských/profesných združení, zamestnávateľov, stredných a vysokých škôl, 

ŠIOV, MDV SR, odborovej organizácie, Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a základných škôl. 

Sektorová rada sa na svojom rokovaní dňa 30. septembra 2020 uzniesla na spoločnom vyhlásení 

s nasledovným návrhom zmien (spoločné vyhlásenie, ktoré bolo zaslané ministrom MDV SR a MV SR 

je súčasťou prílohy 5). 

Návrh požadovaných zmien:  

▪ Zaviesť kvalifikačné podmienky na zhotovovanie stavieb a výkon činností v stavebníctve, a to 

príslušné vzdelanie a prax nasledovne: 

− Fyzická osoba-podnikateľ môže byť zhotoviteľom stavby, ak má osvedčenie 

o živnostenskom oprávnení zhotovovať stavby na základe vysokoškolského 

architektonického vzdelania alebo vysokoškolského vzdelania stavebného zamerania 

a najmenej tri roky praxe vo výstavbe, alebo na základe úplného stredného odborného 

vzdelania stavebného zamerania a najmenej päť rokov praxe vo výstavbe.  

− Právnická osoba-podnikateľ môže byť zhotoviteľom stavby, ak má zhotovovanie 

stavieb zapísané v predmete podnikania a na riadenie, kontrolu a dozor nad 

zhotovovaním stavby zamestnáva ako zodpovedného zástupcu osobu 

s kvalifikačnými predpokladmi podľa vyššieho uvedeného odseku; to neplatí, ak 

kvalifikačné predpoklady podľa toho odseku spĺňa štatutárny orgán. 

− Pre sektor stavebníctva neuvažovať s existenciou voľných živností. 

 

▪ Doplniť zoznam remeselných živností v skupine 113 – Stavebníctvo o novú remeselnú živnosť 

Maliarstvo. 

Tieto opatrenia Sektorová rada označila za nevyhnutné na nastavenie primeraných požiadaviek 

zodpovedajúcich predmetu práce a dosiahnutie vyššej bezpečnosti a kvality stavieb, vychádzajúcich 

z medzinárodných a národných požiadaviek na implementáciu nových technológií a dodržiavanie 

striktných prístupov v súlade s environmentálnymi a bezpečnostnými výzvami 21. storočia.  
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5.2. Desatoro pre dobrý a efektívny stavebný zákon, moderné a dynamické 

stavebné právo 

V rámci diskusie o príprave nového stavebného zákona sa zástupcovia Americkej obchodnej komory v 

Slovenskej republike, Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, Republikovej únie zamestnávateľov, 

Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie,  

Slovensko-Rakúskej obchodnej komory a Francúzsko-slovenskej obchodnej komory zhodli na 

spoločnom dokumente s požiadavkami na dobrý a efektívny stavebný zákon a moderné a dynamické 

stavebné právo. 

V tomto dokumente sa v bode 6 zhodli aj na súčasných nedostatkoch kvality a bezpečnosti stavieb 

s nasledovným vyjadrením: 

− Uskutočňovanie stavieb je v súčasnosti možné aj na základe voľnej živnosti, čo umožňuje 

realizovať výstavbu aj bez akéhokoľvek vzdelania a praxe, a takéto osoby sú potom nezriedka 

spoluzodpovedné aj za známe kolapsy stavieb. Možnosť uskutočňovania stavieb aj 

nekvalifikovanými osobami často nezodpovedá zvyšujúcim sa nárokom na kvalitu, bezpečnosť 

a efektívnosť výstavby. 

− RIEŠENIE: Doplniť systém zodpovednosti a sankcií projektanta a odborne spôsobilej osoby. 

Vytýčenie stavby musí byť realizované výlučne autorizovaným geodetom. Viazaná, remeselná 

živnosť a licencia musia byť nevyhnutnými podmienkami výkonu činností vo výstavbe 

(príprava a realizácia stavieb). 

 

Plné znenie Desatora pre dobrý a efektívny stavebný zákon, moderné a dynamické stavebné právo je 

uvedené v Prílohe 6. 

 

5.3. Spoločné stanovisko Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, 

Slovenského živnostenského zväzu, Zväzu logistiky a zasielateľstva 

a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 
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Dňa 23.3.2021 bolo na Odbor živnostenského podnikania MV SR zaslané spoločné stanovisko 

zamestnávateľov a to Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, Slovenského živnostenského zväzu, 

Zväzu logistiky a zasielateľstva SR a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. Príloha 7  

V ňom sa okrem iného uvádza: 

..... sme presvedčení, že liberalizácia podmienok na výkon regulovaných živností nie je tou správnou 

cestou, ktorou by sa malo ministerstvo uberať a to hneď z niekoľkých dôvodov: 

1. Spoľahlivosť, odbornosť a bezpečnosť je vecou verejného záujmu a prvoradou právnou a 

spoločenskou požiadavkou na výkon činností. Toto je možno dosiahnuť iba tým, že príslušné 

činnosti budú vykonávané len oprávnenými, príslušne vzdelanými a skúsenými fyzickými 

a právnickými osobami. Záujem administratívneho zjednodušenia získania živnostenského 

oprávnenia nemôže byť týmto požiadavkám nadradený.  

2. Redukcia a presun viazaných živností medzi voľné živnosti je v priamom rozpore 

s predstavami a potrebami hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenska. Programové 

vyhlásenie vlády SR 2020 - 2024 vníma „VZDELÁVANIE AKO ZÁKLADNÝ PILIER BUDÚCEJ 

PROSPERITY SLOVENSKA“  a uvádza, že „... prijme opatrenia na skvalitnenie podmienok 

vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách“. Máme za to, že znížením 

kvalifikačných kritérií sa naopak znižuje význam potreby kvalitného vzdelávania a zámerne sa 

nevytvára priestor pre absolventov stredných škôl na trhu práce. V tejto súvislosti treba  taktiež 

poukázať na razantný technologický vývoj v rôznych oblastiach činností, ktorý si vyžaduje 

príslušné odborné vzdelávanie. Nezohľadnenie tohto trendu v našich podmienkach spôsobí, že 

v neďalekej budúcnosti budú stavebné a prepravné firmy odsunuté na Slovensku do 

treťotriednej subdodávateľskej polohy so všetkými negatívnymi sociálnymi a ekonomickými 

dopadmi. 

3. Nekvalifikované osoby deformujú trhové prostredie a nekalými praktikami poškodzujú 

spoločenské povedomie o kvalitách slovenských tovarov a služieb. Upozorňujeme, že zníženie 

kvalifikačných kritérií na výkon určitých činností môže u zahraničných zmluvných partnerov 

vyvolať obavu o miere kvality slovenských tovarov a služieb, čo môže v konečnom dôsledku 

spôsobiť ich nezáujem o tieto tovary a služby. 

Na základe vyššie uvedených dôvodov si Vám dovoľujeme vyjadriť nasledovné spoločné stanovisko: 

http://www.esf.gov.sk/
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• Zásadne nesúhlasíme so znižovaním kvalifikačných nárokov na výkon činností, ktoré sú 

v súčasnosti zaradené medzi remeselné alebo viazané živnosti (v minulosti sme zachytili 

takýto zámer napr. pri viazaných živnostiach zasielateľstvo alebo realitná činnosť). 

• Naopak, sme presvedčení, že je vhodné sprísniť kvalifikačné požiadavky na výkon určitých 

činností, ktoré sú v súčasnosti zaradené medzi tzv. voľné živnosti (dlhodobo poukazujeme na 

potrebu presunu všetkých činností pre sektor stavebníctva medzi regulované živnosti - prioritne 

pre viazanú živnosť zhotovovanie stavieb, ako aj zaradenie činnosti Maliarstvo, tapetárstvo 

medzi remeselné živnosti), k čomu sa súhlasne vyjadrili aj odborníci v Sektorovej rade pre 

stavebníctvo, geodéziu a kartografiu a o uvedenej požiadavke predseda sektorovej rady 

informoval listom aj ministra vnútra Romana Mikulca a ministra dopravy Andreja Doležala. 

• Sme názoru, že za účelom zjednodušenia živnostenského podnikania je nevyhnutné revidovať 

živnostenský zákon ako celok, nie len v kontexte liberalizácie kvalifikačných predpokladov na 

výkon určitých činností.  

• Sme presvedčení, že akékoľvek prehodnocovanie zoznamu viazaných a remeselných živností 

musí byť predmetom odbornej diskusie na úrovni expertnej pracovnej skupiny zriadenej 

osobitne za týmto účelom. Týmto zároveň vyjadrujeme náš záujem byť členom takejto 

pracovnej skupiny. 

 

5.4. Medializované vyjadrenie prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov 

Slovenska 

 

Existencia voľných živností v stavebníctve má vážny dosah na bezpečnosť a kvalitu stavieb na 

Slovensku. Upozornil na to prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Ing. Pavol 

Kováčik PhD., MBA. Na Slovensku tak často vykonávajú stavebné práce nekvalifikované osoby, tie sú 

v niektorých prípadoch spoluzodpovedné aj za známe kolapsy stavieb. 

Ako uviedol pre Tlačovú agentúru SR, v súčasnosti môže napríklad uskutočňovanie stavieb vykonávať 

samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) alebo právnická osoba bez akejkoľvek požiadavky na 

vzdelanie a prax. "To je v súčasných podmienkach nárokov na kvalitu a bezpečnosť neakceptovateľné," 

http://www.esf.gov.sk/
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zdôraznil Kováčik. Existencia ostatných voľných živností v stavebníctve má podľa neho za následok, že 

voľné živnosti stavebného zamerania má zapísané viac ako 270.000 živnostníkov, väčšina z nich však 

nemá ani základnú kvalifikáciu. 

Podľa Kováčika je potrebné, aby každá živnosť v segmente stavebníctva bola podmienená primeranými 

požiadavkami na odbornosť a prax. Ľahšie by sa tak vyhovelo zvyšujúcim sa nárokom na kvalitu, 

bezpečnosť a efektívnosť výstavby a problémy by sa nevyskytovali ani pri práci s novými náročnými 

technológiami. "Na uvedenom sa jednomyseľne zhodla aj Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu 

a kartografiu, ktorá združuje reprezentatívnych odborníkov zo stavebnej praxe a vzdelávania na 

Slovensku," podotkol tiež Kováčik. 

"Aj pre organizovanie zdanlivo jednoduchých stavebných prác, ako sú napríklad výkopové práce, je 

potrebné ovládať aspoň zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), zvládať 

nepredvídateľné situácie, a to nehovoriac o čítaní technických výkresov a práce s digitálnymi 

technológiami," doplnil Kováčik.  

"Apelujem na predstaviteľov vlády SR, aby pri kreovaní univerzálnej voľnej živnosti vzali do úvahy aj 

tieto odborné odporúčania a podmienili vykonávanie prác v stavebníctve primeranou kvalifikáciou," 

uzavrel Kováčik.  

Zdroj: https://www.teraz.sk/ekonomika/zsps-volne-zivnosti-v-stavebnictve/498724-clanok.html  

 

VI. Problémy skupín stakeholderov v stavebníctve vnímané 

z dôvodu existencie voľných živností v stavebníctve 

 

6.1. Zamestnávatelia 

S pracovníkmi, ktorí pracujú na základe voľných živností v stavebníctve je možné stretnúť na stavbách 

dennodenne. Problémy opísané nižšie reflektujú skúsenosti s ich prácou, ktorá má významný vplyv na 

celkovú kvalitu stavebného diela ako aj bezpečnosť či už počas výstavby alebo prevádzky. Prax ukazuje, 

že pre dodržiavanie aktuálnych legislatívnych požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

a dosiahnutie požadovanej kvality stavebných prác (ktorá vyplýva z nových požiadaviek na efektívnosť 
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práce, využitia energie, životné prostredie a pod.) je nevyhnutné podmieniť získanie oprávnenia 

podnikať v stavebníctve preukázaním kvalifikácie a minimálnej praxe. 

Pri realizácii stavebných diel sa priamo na stavenisku stretávame so situáciou kedy požadovanou 

kvalifikáciou, vedomosťami, zručnosťami aj praxou disponuje iba vedúci skupiny živnostenskej partie, 

ktorý, keď na stavbe chýba alebo vykonáva práce na vzdialenejšej časti, tak sú ostatní zo skupiny 

živnostníkov doslova „stratení“. Veľmi často ide o pracovníkov, ktorí podľa nášho názoru a skúseností 

nedokážu čítať stavebné výkresy a neovládajú postupy stavebných technológií.  Chýba im požadované 

vzdelanie aj prax. Práca ľudí bez vzdelania a praxe je potom v mnohých prípadoch kontraproduktívna 

a vedie k vznikom konfliktov na pracovisku, neodborne vykonanej práci, reklamáciám, nenávratným 

škodám s vplyvom na bezpečnosť stavby počas výstavby aj prevádzky.  

Jednou z príčin je nepodmieňovanie prác v stavebníctve požadovaným vzdelaním, ktoré sleduje 

najnovšie trendy a novinky a prostredníctvom voľných živností, ktoré vykonávajú neodborne spôsobilé 

osoby, čím sa naďalej konzervujú už zastarané postupy a postupne sa slovenské stavebníctvo stáva 

menej a menej konkurencieschopné voči ostatným krajinám. Na stavebníctvo ako jedno z najviac 

poddimenzovaných odvetví čo sa týka elektronizácie a digitalizácie budú v blízkej budúcnosti kladené 

vysoké nároky na zvýšenie produktivity práce prostredníctvom elektronizácie, digitalizácie, robotizácie 

a pod. a tieto práce nebudú môcť realizovať pracovníci, ktorí sa nedokázali uplatniť v inom odvetví 

a bez akéhokoľvek vzdelania a praxe chcú vykonávať stavebné práce na vlastné meno a zodpovednosť. 

Následkom nevyžadovania aspoň minimálneho vzdelania a praxe pri voľných živnostiach 

v stavebníctve vzniknú ďalšie zvratné aj nezvratné škody na majetku a na zdraví a 

bude pokračovať dehonestácia stavebného povolania. 

6.2. Stredné školy 

Niektoré slovenské stredné školy už existujú niekoľko desiatok rokov. Prostredníctvom rôznych 

nástrojov sa snažia vybaviť vyučovacie priestory moderne a nasimulovať v ňom žiakom reálne 

pracovné prostredie, ktoré ich po skončení školy čaká v praxi. Súčasne sa školy snažia pre svojich žiakov 

zabezpečiť účasť na duálnom vzdelávaní, aby ich praktická príprava dosiahla ešte vyššiu úroveň.  

Preto je absolútne nepochopiteľné, ak žiaci, ktorí skončia odbornú a praktickú prípravu v odbore sa 

rovnako uchádzajú o voľné živnosti ako žiaci s odlišným zameraním (pre ilustráciu kuchár, čašník), ktorý 
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bude vykonávať tieto odborné práce bez absolvovania odborného vzdelávania, vymedzeného 

školským vzdelávacím programom a učebnými osnovami, ktoré školy aktualizujú podľa požiadaviek 

praxe. 

Posledných 10 až 15 rokov sa stredné školstvo neorientuje na potreby praxe a zamestnávateľov, ale 

orientuje sa podľa potrieb rodičov a žiakov. Je to výsledok chabého dopytu po odbornom vzdelávaní 

v remeselných profesiách vzhľadom na to, že k vykonávaniu remesla alebo živnosti sa môže dostať 

uchádzač o živnosť po absolvovaní akejkoľvek školy prostredníctvom široko orientovaných voľných 

živností. Stráca sa množstvo, kvalita a vážnosť remeselných pracovníkov.  

Trendy v stavebníctve sa menia rýchlo a pri zohľadnení moderných technologických postupov 

a používaní nových stavebných materiálov je nevyhnutné, aby sa tieto trendy premietli nielen do 

vyučovacieho procesu, ale aj praxe. 

Je preto potrebné naďalej podporiť dopyt po vzdelávaní v remeselných odboroch na čo najvyššej 

odbornej úrovni. Pokračovanie remesiel by malo byť pre štát prioritou, nakoľko práve na trhu práce 

absentujú vyučení remeselníci, o ktorých je na trhu práce vysoký záujem. 

Voľné živnosti v jednotlivých oblastiach stavebníctva zahŕňajú predovšetkým odborné znalosti a na tie 

je nevyhnutné sa odborne vzdelávať.  

Ako príklad uvedieme voľné živnosti  

− 4301 Prípravné práce k realizácii stavby, kde sú zahrnuté napr. demolačné práce, výkopové 

a zemné práce, príprava debnenia pre základy.  

− 4302 Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, kde sú zahrnuté napr. 

betonárske práce, kladenie zámkovej dlažby, maliarske práce, montáž sadrokartónových 

dosiek. 

V laickej verejnosti sú tieto práce považované za jednoduchšie práce, avšak nie je to celkom tak. Všetko 

sú to odborné činnosti, ktoré vyžadujú nielen praktickú, ale aj teoretickú prípravu, na ktoré sú určené 

vzdelávacie inštitúcie. Zo skúseností riaditeľov stredných škôl je možné konštatovať absenciu 

základných znalostí v odbore, ako napríklad orientácie v stavebnej dokumentácii, posúdenie správnosti 

technologických postupov pri vyhotovení stavebných konštrukcií, relevantný odhad cien pri tvorbe 
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rozpočtov a spracovaní cenových ponúk, správnosť nastavenia postupnosti jednotlivých prác a ďalšie 

vedomosti, ktoré chýbajú ľudom bez odborného vzdelania. 

Ďalším zdokumentovaným príkladom vychádzajúcim zo skúseností je, kedy napr. obklad stien robí 

bývalý pekár bez praxe a odborných poznatkov, tesár z tretej krajiny bez akéhokoľvek odborného 

preverenia robí rovnako aj izoláciu, pokládku strešnej krytiny, obklady a tiež stierky. 

Existencia voľných živnosti priamo vplýva na dopyt po vzdelávaní na stredných školách, ako aj na kvalitu 

stavieb. Následkom okrem kvality je aj priame ohrozenie bezpečnosti užívateľa stavby. Práve 

stanovenie odborných spôsobilostí pre voľné živnosti je jedným z dôležitých nástrojov ako podporiť 

dopyt po vzdelávaní a zvýšiť záujem a dôležitosť odborného vzdelávania a praxe. 

Je potrebné upozorniť, že aj absolventi a úspešní uchádzači vzdelávania v stavebníctve nie sú natoľko 

pripravení a s takými skúsenosťami, aby mohli vykonávať činnosť samostatne bez skúseného kolegu 

a kontroly nadriadeného. Akákoľvek stavebná činnosť nie je rovnaká a zásadne sa líši od podmienok či 

už geologických, poveternostných, statických, napojenia na infraštruktúru prípadne špeciálnych 

požiadaviek investora. Aj pri takomto vyučenom absolventovi je potrebné získať odbornú prax. Tzn., 

že aj prax vyžadovaná pri živnostiach by mala byť podmienená praxou pod vedením skúseného 

odborníka a nie akejkoľvek praxe. Práve získanie praxe pod skúseným odborníkom je základ pre 

úspešnú samostatnú činnosť v stavebníctve s dosahom na bezpečnosť. Nie je možné za prax vydávať 

obdobie, kedy absolvent vykonával pri zhotovovaní stavebných prác „poskoka“.  

6.3. Vysoké školy a znalecká činnosť 

 

V zmysle platných zákonov každá, teda  aj jednoduchá stavba je konštrukčne a technologicky 

náročná – musí dodržiavať všetky všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb  

v zmysle § 48 stavebného zákona, vrátane vyhlášky č. 532/2002 Z. z.  a celého „ďalších právnych 

predpisov ale aj technických noriem, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  

Tieto všeobecné technické požiadavky dokonca platia aj pre drobné stavby, medzi ktoré patria aj také 

stavby ako sú prípojky, nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody, čakárne a stavby 
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športových zariadení. V  zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) sú drobné stavby v § 139b  ods. 7 a 8 špecifikované z pohľadu toho, že „nemôžu podstatne 

ovplyvniť životné prostredie“, čo ale neznamená, že nie sú technicky a technologicky náročné na 

výstavbu a že nemôžu ovplyvniť či ohroziť zdravie a bezpečnosť nie len seba ale aj občanov. 

V súvislosti s prácou živnostníkov pri vykonávaní voľných živností v stavebníctve evidujeme aj 

systémový dlhodobý problém v oblasti bezpečnosti práce, kedy nie je možné reálne určiť počet 

úrazov, resp. zabezpečiť požiadavky BOZP, keďže živnostník nie je právnickou osobou, na ktorú sa 

vzťahujú povinnosti zamestnávateľa. Uvedené potvrdzuje aj Národný inšpektorát práce ktorý na 

dotaz o počte úrazov samostatne zárobkovo činných osôb odpovedal nasledovne: „Úraz samostatne 

zárobkovo činnej osoby (ďalej „SZČO“) vzniknutý pri výkone jeho činnosti, nie je možné považovať za 

pracovný úraz, nakoľko SZČO nie je zamestnancom v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka 

práve v znení neskorších predpisov (§ 195 ods.  2 zákona č. 311/2001 Z. z.) ale činnosť vykonáva 

v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa 

osobitných predpisov. V zmysle právnych predpisov možno za pracovný úraz označiť úraz osoby za 

splnenia určitých podmienok, pričom jednou z nich je skutočnosť, že musí dôjsť k úrazu zamestnanca, 

t. j. fyzickej osoby, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch (ak to ustanovuje osobitný predpis aj 

v obdobných pracovných vzťahoch) vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu.  Aby išlo o pracovný 

úraz musí byť poškodenie zdravia spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh, v priamej 

súvislosti s ním alebo pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi nezávisle od jeho vôle 

krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.“ Ako sa ďalej v odpovedi uvádza 

„NIP nespracúva a nevyhodnocuje údaje o úrazoch SZČO na štatistické účely, nakoľko inšpektoráty 

práce nemajú legislatívnu povinnosť vyšetrovať príčiny týchto úrazov a tieto úrazy evidovať.“ 

6.3.1. Posúdenie niektorých voľných živností z pohľadu náročnosti na prípravu 

a realizáciu 

Vo všeobecnosti sa pri zhotovovaní betónových konštrukcií nedodržiavajú technologické postupy 

a často dokonca ani projekt. Pri realizácii betónových konštrukcií (montáž debnenia, viazanie výstuže, 

ukladanie, zhutňovanie a ošetrovanie betónu) by mali práce vykonávať len kvalifikovaní pracovníci. 

V súčasnosti sa medzi týmito prácami nachádzajú voľné živnosti napr. ako: armovacie práce, 

príprava debnenia pre základy, zhotovovanie podporných konštrukcií stropov a ostatných 
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stavebných prvkov pri monolitických skeletoch, betonárske práce, služby stavebnými 

mechanizmami, pracovnými strojmi a zariadeniami. 

 

V nasledovnej časti budú z pohľadu náročnosti na kvalifikáciu a prax posúdené niektoré, v súčasnosti 

voľné živnosti. 

 

42 INŽINIERSKE STAVBY 

4201 Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m  

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:  

Vŕtanie a kopanie studní  

Z uvedeného vyplýva absolútna neznalosť náročnosti súboru prác  pri dvoch diametrálne rozdielnych 

spôsoboch -  technických a technologických riešení realizácie studní. Vŕtaných či aj kopaných? 

Neodbornosť a neznalosť technológií, predpokladov, obmedzení a širších rizík súvisiacich s ich 

realizáciou, vedie nie len ku materiálnym škodám (navŕtanie iných podzemných vedení, 

nerešpektovanie ochranných pásiem podzemných rozvodov, neznalosť hydrologických pomerov...), 

ale aj ohrozeniu životov (zasypanie človeka pri kopaní studní, úrazy pri manipulácii s ťažkými 

betónovými skružami...). Na tieto aj všetky stavebné práce musí mať organizácia vypracované 

technologické postupy a predpisy (to je najmä v súvislosti zo zabezpečovaním ochrany zdravia 

pracovníkov). U živnostníka sa nielenže nevyžaduje zabezpečenie BOZP, keďže nie je právnickou 

osobou, ale ani vzdelanie a prax, nakoľko je voľnou živnosťou. 

43 ŠPECIALIZOVANÉ STAVEBNÉ PRÁCE  

4301 Prípravné práce k realizácii stavby  

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:  

− Armovacie práce  

− Demolačné práce (odstránenie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín)  

− Demontáž rozvodov a armatúr  

− Demontáž strešnej krytiny  

− Montáž a demontáž lešenia a pracovných plošín  

− Montáž a demontáž nafukovacích hál  

− Montáž a osadenie dočasných sociálnych zariadení  
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− Prieskumné vrty a vrtné práce pre stavebné účely (slúžiace k získaniu údajov pre dokumentáciu 

stavieb)  

− Prípravu debnenia pre základy  

− Úpravu terénu pre stavby a v okolí stavby, odobratie ornice s uložením na určené skládky  

− Vybudovanie dočasných komunikácií a skládok materiálu na stavenisku, oplotenie staveniska  

− Vykonávanie odvodnenia staveniska  

− Výkopové a zemné práce  

− Zhotovovanie atypických zabezpečovacích konštrukcií na stavbe pre zaistenie bezpečnosti 

práce  

− Zhotovovanie podporných konštrukcií stropov a ostatných stavebných prvkov pri 

monolitických skeletoch  

 

V rámci definície kategórie, ktorá zahŕňa špecializované stavebné práce by sa z dôvodu pojmu 

„špecializované“ očakávala potreba špeciálnych znalostí. V zozname sú pritom tak závažné „základné“ 

stavebné procesy ako Výkopové a zemné práce, Demolačné práce (odstránenie pôvodných stavieb a ich 

častí bez použitia trhavín) medzi ktoré okrem iného patrí aj Demontáž rozvodov a armatúr a Demontáž 

strešnej krytiny. 

Zemné práce (vrátane výkopov) sú tak závažnou, skupinou stavebných prác, technicky (stroje, strojové 

zostavy, ich správne nasadenie) aj technologicky (každá stavba si vyžaduje osobitne pripravené 

technologické postupy nasadenia a organizácie práce stojov), pri dodržaní celého radu predpísaných 

bezpečnostných opatrení aj menej predvídateľných rizík. Súčasťou zemných prác sú aj staticky vážne 

konštrukcie pre zabezpečenie svahov, resp. kolmých stien často aj výkopov. Časté sú práve úrazy pri 

výkopoch – zasypanie, zosuv a pod. 

Demolačné práce (Búracie práce) nie sú prípravné práce, ale tak vážne stavebné práce, ktoré si 

vyžadujú osobitné povolenie, vrátane preukázania plánovaných technologických postupov. Existuje 

celý rad technológií pre búranie, vrátane špecifík búrania jednotlivých stavebných konštrukcií a najmä 

dodržania bezpečnostných predpisov počas prác. Súčasne je potrebné dodržať podmienky nakladania 

s odpadmi a tiež podmienky obehového hospodárstva. 
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Montáž a demontáž lešenia a pracovných plošín je staticky náročná konštrukcia, najmä pri špecifických 

tvaroch stavebného prvku (napr. šikmé piliere, Zhotovovanie atypických zabezpečovacích konštrukcií 

na stavbe pre zaistenie bezpečnosti práce). Podporné konštrukcie dokonca zabezpečujú podľa zákona 

základnú požiadavku na stavby – mechanickú odolnosť a stabilitu stavby (vrátane ich zhotovenia). 

Samotné Kurimany poukázali (okrem iných súvislostí), aké dôležité sú práve pomocné stavebné 

konštrukcie.  

Zhotovovanie podporných konštrukcií stropov a ostatných stavebných prvkov pri monolitických 

skeletoch – z uvedeného nie je jasná špecifikácia práce, ale dá sa predpokladať, že zahŕňa Debnenie, 

ak sa jedná o stropy monolitických skeletov a aj Armovanie keďže sú tu voľné živnosti a tiež 

vrátane Betonárskych prác.  Všetky tieto stavebné práce spojené so zhotovovaním železobetónových 

konštrukcií sú náročné nie len na projektovanie konštrukcií z nich a celý rad fyzikálno-mechanických 

súvislostí, ale aj samotné zhotovovanie. Neodborne prevedené práce majú opäť priamy vplyv na 

dodržanie základnej požiadavky na stavby - mechanickej odolnosti a stability stavby, ktorej 

nedodržanie má okrem materiálnych škôd aj fatálne následky na ľudských životoch. Vzhľadom na to, 

že ide o najčastejšie používanú stavebnú technológiu pre zhotovovanie nosných konštrukcií na 

Slovensku, v stavebnej a znaleckej praxi sa vyskytuje najviac príkladov ich neodbornej  realizácie (viď. 

príklady v prílohe 1). V minulosti to boli aj nosné stavebné práce v rámci učňovského vzdelávania, 

ktorého dlhodobá degradácia bude ťažko obnoviteľná.  

4302 Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a 

interiérov  

 

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:  

− Betonárske práce  

− Brúsenie drevených podlahových krytín  

− Čistenie krytín, čistenie odkvapov, vymazávanie strešných korýtok  

− Kladenie dlážkových krytín suchou cestou  

− Kladenie potrubí, optických káblov, hadíc a spojok  

− Kladenie zámkovej dlažby  

− Maliarske, natieračské, sklenárske a tapetovacie práce 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/


 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

35 

− Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím 

mechanizmom 

− Montáž kozubových a komínových systémov z hotových komponentov 

− Montáž ľahko prestaviteľných priečok a závesných podhľadov 

− Montáž markíz, roliet, žalúzií, protislnečných fólií 

− Montáž mechanických častí solárnych zariadení (bez zásahu do elektrických 

častí a do regulácie zariadení) 

− Montáž okenného a dverového tesnenia 

− Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania 

− Montáž sadrokartónových dosiek 

− Obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov, vrátane 

obkladov z prírodného alebo umelého kameňa - suchým spôsobom 

− Osádzanie odkvapov a lapačov snehu z hotových komponentov 

− Osadzovanie mechanických častí vzduchotechnických a klimatizačných 

zariadení bez zásahu do elektrických častí 

− Služby stavebnými mechanizmami, pracovnými strojmi a zariadeniami 

− Úpravu a prípravu povrchov podláh pred kladením podlahových krytín 

− Vykonávanie protikoróznych nástrekov 

− Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním 

− Výmenu a osadzovanie okien, osadzovanie parapetov do pôvodných rozmerov 

− Vysekávanie drážok pre inštalačné rozvody 

 

Vymenovaný je celý rad stavebných prác/činností, na ktoré existujú technické normy, majú byť 

spracované technologické postupy, vrátane bezpečnostných zásad. Pre príklad - Služby stavebnými 

mechanizmami, pracovnými strojmi a zariadeniami - ide o činnosti, ktoré celosvetovo patria medzi 

prvé dve najčastejšie sa vyskytujúce činnosti vo vzťahu k úrazom na stavbách. 

Z nich považujeme za významné poukázať aj na tzv. maliarske a natieračské práce. Profesia maliara 

patrí medzi tradičné stavebné remeslá, ktoré si vyžadujú odbornosť tak z hľadiska obnovy historických 

budov, ako  aj pre  nové požiadavky trhu, progresívne techniky trendy, ako aj pre potrebu zavádzania 
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digitalizácie a inovatívnych technológií.  Dôkazom toho je aj výrazný progres v modernizácii učebných 

osnov v rámci výučby maliarskych profesií na SOŠ.  

Odbornosť maliarskych prác spočíva predovšetkým 

·        v schopnosti špecifikovať podklad a s tým súvisiaci výber vhodného materiálu, meranie 

vlhkosti, odstrhové skúšky, skúška záškrabom a podobne, 

·        vo výbere vhodnej techniky, nástrojov a rôznych materiálov pre odlišné účely, 

·        v znalosti rôznych špecifických postupov akými je napr. penetrácia, zjednocovanie podkladov, 

dekorácie, povrchové úpravy olejovania, voskovania a podobne, ako aj 

·        vo výbere vhodných farieb pre interiér či exteriér, pre miestnosti s rôznym množstvom 

denného či naopak umelého svetla, 

·        v používaní chemických látok s vplyvom na životné prostredie a likvidácií zvyškov farieb 

a náterových látok (chemického odpadu). 

Vo všeobecnosti možno k existujúcej štruktúre voľných živností v stavebníctve ďalej vytknúť: 

- štruktúra činností bez logickej štruktúry, predsa špecializovaná stavebná práca nemôže byť 

napr. Montáž a osadenie dočasných sociálnych zariadení (popri  napríklad armovaní), 

- neodborné a nejednoznačné formulácie niektorých činností – pod ktorými si každý môže 

vysvetliť niečo iné (Vykonávanie odvodnenia staveniska, Služby stavebnými mechanizmami, 

pracovnými strojmi a zariadeniami). 

 

6.4. Znalecká činnosť 

 

Znalecký ústav v odbore stavebníctvo sa pri svojej činnosti (znalecká činnosť) stretáva prevažne 

s negatívnymi následkami činností v odbore stavebníctvo, kde dochádza k stratám na majetku alebo 

ohrozeniu života, v niektorých prípadoch končiace až smrťou.  

Príčinami, prečo dochádza v dôsledku stavebnej činnosti k stratám na majetku alebo ohrozeniu života, 

sú častokrát vykonávanie stavebných prác osobami bez potrebného vzdelania a praxe, 
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neznalosť/nedodržanie stavebných postupov, ako aj použitie nevhodných stavebných materiálov, 

resp. ich použitie nesprávnym spôsobom.  

Pre činnosti v stavebníctve je vzhľadom na charakter odvetvia typické, že v prípade toho, že nastanú  

škody, je ich výška rádovo vyššia ako pri iných odvetviach, a škody sú častokrát nenávratné, resp. 

náklady na ich odstránenie môžu prevyšovať samotnú cenu realizovaných stavebných prác.  

Vzhľadom na širokú škálu oblastí, ktoré zahŕňa odbor stavebníctvo, ako aj vzhľadom na riziko strát na 

majetku alebo ohrozenie života pri stavebných činnostiach,  je podľa nášho názoru pre akúkoľvek 

realizáciu stavebnej činnosti potrebné podmienenie dosiahnutým vzdelaním a praxou. Z toho dôvodu 

je podľa nášho názoru vhodnejšia úprava stavebných činností prostredníctvom regulovanej živnosti, 

ktorá by mala zabezpečiť pre spotrebiteľov vyššiu kvalitu stavebných prác a vyššiu bezpečnosť 

užívateľov stavebných prác, ako aj zníženie rizika strát na majetku alebo ohrozenie života. 

Náš názor môžeme oprieť o veľké množstvo prípadov, pri ktorých došlo v posledných rokoch 

k obrovským stratám na majetku a v niektorých prípadoch aj k stratám na ľudských životoch, ako sú 

pád bytového domu, poruchy na mostoch, spadnutie časti budov, resp. pády celých stavieb.  

 

6.5. Zástupcovia zamestnancov – Integrovaný odborový zväz 

 

Pracovisko je miesto, ktoré je určené na výkon práce zamestnancov v priestoroch zamestnávateľa, v 

stavebníctve je to stavenisko. Na tomto mieste sa stretávajú zamestnanci zamestnávateľa (fyzická 

osoba vykonáva práce na základe pracovnej zmluvy) a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). 

Postup a vývoj inovácií, modernizácie výroby, nových prvkov, elektronizácie a zložitosti práce 

jednotlivých profesií v stavebníctve si vyžaduje aj kvalifikovanejšiu pracovnú silu, vrátane SZČO.  

Z pohľadu zamestnancov pri výkone konkrétnych prác je častokrát vnímaná nerovnováha medzi 

zamestnancom a SZČO v neprospech zamestnancov.  

V nadväznosti na horeuvedené sa žiada zrovnoprávniť postavenie zamestnanca a SZČO v:  

- požiadavke na vzdelanie/kvalifikáciu pre výkon jednotlivých profesií, 

http://www.esf.gov.sk/
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- požiadavke na odbornú prax a jej dĺžku, 

- odmeňovaní, odmene za vykonanú prácu  (odstránenie šedej ekonomiky), 

- prístupe a náročnosti požiadaviek na výkon a kvalitu práce zo strany zamestnávateľa/ 

objednávateľa (častokrát nekvalita práce živnostníka je nahrádzaná prácou zamestnanca), 

- zo strany zamestnávateľa/objednávateľa plnenie úloh v oblasti BOZP: 

• častokrát SZČO sú poskytované ochranné pracovné prostriedky ako zamestnancovi, 

• na SZČO nie sú v tejto oblasti kladené rovnaké požiadavky ako na zamestnanca (SZČO  

         zodpovedá sama za seba). 

Ďalšie faktory, ktoré negatívne ovplyvňujú nerovnosť zamestnanca a SZČO: 

- nároky vyplývajúce zo Zákonníka práce a iných pracovnoprávnych predpisov, vrátane 

kolektívnej zmluvy sú uplatňované zo strany objednávateľa aj smerom k SZČO (kolektívna 

zmluva je však účinná len smerom k zamestnancom), čo negatívne ovplyvňuje vyjednávanie 

kolektívnych zmlúv, 

- nekvalifikovaný živnostník zamestnáva nekvalifikovaných zamestnancov, resp. objednáva 

živnostníka tiež nekvalifikovaného. Táto kombinácia častokrát spôsobuje nepomer v 

požiadavkách v neprospech zamestnanca na jednom pracovisku, 

- vzťah a lojalita k  zamestnávateľovi/ objednávateľovi.  

Odstránenie vyššie poukázaných nezrovnalostí si vyžaduje prejsť z voľnej živnosti na viazané a 

remeselné živnosti pre všetky činnosti v stavebníctve. 

 

VII. Niektoré rozporné ustanovenia z pohľadu živnostenského 

zákona, odporúčaného zoznamu voľných živností 

a stavebného zákona a jeho nadväzujúcich predpisov 
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Podľa zoznamu odporúčaných označení voľných živností a ich bližšieho vymedzenia z februára 2021 

(link) je medzi odporúčanými voľnými živnosťami zaradené: 4101 Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.  

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti: 

− Uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien  

− Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien  

− Uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien  

 

Poznámka: V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať aj prípravné práce pre 

uskutočňovanie stavieb a dokončovacie stavebné práce pri uskutočňovaní exteriérov a interiérov. 

Živnostenské oprávnenie zahŕňa výlučne dodávku stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie a 

nie jednotlivé remeselné živnosti. Verejnoprávnu ochranu (kvality) stavby garantuje odborne 

spôsobilá osoba - stavbyvedúci.  

K tejto voľnej živnosti definovanej v zozname uvádzame nasledovné nezrovnalosti so stavebným 

zákonom a vykonávaním v praxi: 

− V súčasnom znení sa prípravné práce pre uskutočňovanie stavieb môžu vykladať svojvoľne 

a neexistuje žiadny predpis, ktorý by takéto práce definoval. 

− V názve voľnej živnosti sa používa slovíčko uskutočňovanie stavieb, kým v poznámke sa 

vysvetľuje, že oprávnenie zahŕňa výlučne dodávku stavieb a teda nie samotné práce. Tak ako 

aj uskutočnenie stavebných prác, ako aj ich dodanie, nie je z nášho pohľadu možné realizovať 

nekvalifikovanými pracovníkmi. 

− V poznámke sa taktiež uvádza, že „Verejnoprávnu ochranu (kvality) stavby garantuje odborne 

spôsobilá osoba - stavbyvedúci.“ Verejnoprávnu ochranu (kvality) v prvom rade garantuje 

projektant a taktiež stavebník. V zmysle § 46a ods. 1 stavebného zákona:  „ stavbyvedúci 

organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie 

o nich evidenciu v stavebnom denníku.“.  Jeho činnosť nemôže nahrádzať nekvalitne 

vykonávanú odbornú prácu prostredníctvom voľných živností. 

− V zmysle § 44 ods. 1 stavebného zákona: „Stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická 

osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných 

predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci.“. Podľa § 45 ods. 1 písm. 

http://www.esf.gov.sk/
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b) stavebného zákona: „Vybrané činnosti, ktorých výsledok má vplyv na ochranu verejných 

záujmov vo výstavbe (ďalej len „vybrané činnosti vo výstavbe“), sú .... vedenie uskutočňovania 

stavieb .... .“. V zmysle týchto ustanovení zastávame názor, že živnostník, ktorý podniká 

prostredníctvom voľnej živnosti 4101 Uskutočňovanie stavieb a ich zmien a podniká na 

vlastné meno a vlastnú zodpovednosť zároveň aj vedie uskutočňovanie stavieb, čo je 

v zmysle stavebného zákona vybraná činnosť vo výstavbe, ktorá je podmienená 

preukázaním vzdelania a odbornej praxe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o  autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zároveň je to viazaná živnosť.  

V zmysle § 45 ods. 5 stavebného zákona: „Právnické osoby môžu vykonávať vybrané činnosti 

vo výstavbe, ak zabezpečia ich výkon oprávnenými osobami.“. Živnostníci sú ale fyzické osoby 

a nie právnické osoby, a preto v zmysle ustanovení by mali mať oprávnenie na uskutočňovanie 

stavieb podmienenom jednoznačne preukázaním vzdelania a odbornej praxe. 

- Stavebný zákon v § 46a a 46b vymenováva činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru. Ich 

činnosti nezahŕňajú výučbu pracovníkov na stavbách ani ich zaškoľovanie. V zákone sa pri 

stavbách so stavebným povolením predpokladá, že stavebné práce vykonávajú 

kvalifikované osoby. Stavebný dozor taktiež na stavbe sleduje, kontroluje a zodpovedá za 

súlad a neučí a neškolí pracovníkov na stavbe.   

 

 

VIII. Závery  a odporúčania 

 

Z prehľadu vývoja regulácie živností a remesiel v krajinách, ktoré predstavujú rôzne systémy 

organizácie živností a remesiel, vyplýva súčasná snaha o zvýšenie ich regulácie, a to buď zvýšením 

kvalifikačných požiadaviek, alebo sprísnením podmienok pre drobné podnikanie v remeslách a 

živnostiach. Ako preukázalo medzinárodné porovnanie regulácie živnostenského podnikania 

v stavebníctve, posilnenie kvalifikačných podmienok na získanie živnosti v stavebníctve môže byť 

systémovým riešením postupnej kultivácie stavebného prostredia, čo sa v dlhodobom horizonte 
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prejaví zvýšením kvality výstupov a znížením cien, ktoré nebudú zaťažené ťažko vymožiteľnými 

reklamačnými konaniami. 

Vyžadovanie minimálneho vzdelania a praxe v stavebníctve nemá za cieľ vylúčenie zo stavebníctva 

pracovníkov, ktorí nedokážu dosiahnuť alebo ešte nedosiahli minimálne vzdelanie a prax ale docieliť, 

aby si svoje vzdelanie prehĺbili na minimálne požadované a to hlavne v záujme zvýšenia bezpečnosti 

stavieb počas výstavby ale aj prevádzky. Pre niektoré voľné živnosti priamo existujú alebo sa pripravujú 

v rámci NKR (Národný kvalifikačný rámec) určené kvalifikačné predpoklady a pre jednotlivé remeselné 

profesie, či profesie realizujúce služby aj v rámci NSP (Národná sústava povolaní) a NSK (Národná 

sústava kvalifikácií) vymedzené odborné vedomosti zručnosti a príslušné vzdelanie. Práve ďalšie 

vzdelávanie tak ako v iných vyspelých európskych krajinách má byť prostriedkom na doplnenie, 

rozšírenie a prehĺbenie vzdelania. Ako vyplynulo z medzinárodného porovnania a tiež identifikovaného 

dopadu nedostatočných kvalifikačných podmienok na získanie živnosti v stavebníctve na Slovensku, je 

chybou a zároveň krokom späť zaraďovať živnosti v stavebníctve medzi voľné živností alebo do 

v médiách predstavovanej univerzálnej voľnej živnosti. Pri hlbšom skúmaní odborného obsahu týchto 

živností v stavebníctve je evidentné, že spadajú hlavne pod remeselné živnosti svojim charakterom, 

výkonom práce a požadovanou kvalifikáciou.  

Súčasné nastavenie živnostenského podnikania v stavebníctve nereflektuje v dostatočnej miere vplyv 

voľných živností napr. na zdravie, bezpečnosť, efektívnosť a životné prostredie. 

Riešenie existujúcej situácie v nízkej bezpečnosti a kvalite stavieb vidíme v podmienení všetkých 

voľných živností v stavebníctve požadovaným vzdelaním a praxou. Takéto doplnenie vzdelania 

alebo rekvalifikácia by mohlo byť neformálne (certifikované) vzdelávanie v príslušnej remeselnej 

oblasti alebo informálne vzdelávanie preskúšaním vedomostí alebo zručností cechmi, zväzmi alebo 

akreditovanými inštitúciami. Certifikátom alebo odbornou spôsobilosťou by sa remeselník alebo 

pracovník poskytujúci služby preukazoval na živnostenskom úrade a tak by mu mohla byť 

poskytnutá remeselná alebo viazaná živnosť na základe absolvovaného vzdelávania v odbore a nie 

voľná živnosť s bližšie neidentifikovateľným vzdelaním. Rozšírením povinností získania kvalifikácie 

pre v súčasnosti voľné živnosti by sa prispelo k urýchleniu prechodu na digitálne a elektronické 

stavebníctvo, s vplyvom na vyššiu produktivitu práce, efektívnosť využívania zdrojov a ochranu 

životného prostredia.   
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Vzhľadom na prierezový charakter tejto problematiky navrhujeme, aby Vláda SR svojim uznesením 

potvrdila potrebu úpravy súčasného stavu a následne ustanovila medzirezortnú pracovnú skupinu, 

zloženú zo zástupcov Ministerstva vnútra SR, Ministerstva výstavby a dopravy SR, Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu v SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a profesijných 

organizácií živnostníkov, zamestnávateľov a odborov pôsobiacich v oblasti  stavebníctva a poverila 

ju prípravou komplexného návrhu pre úpravu živnostenského podnikania v stavebných činnostiach 

a pre zosúladenie požiadaviek na kvalifikáciu, zručnosti a prax pre podnikateľské subjekty v oblasti 

stavebníctva. Súčasne navrhujeme pri príprave a schvaľovaní komplexného návrhu využiť aj 

zriadenú Sektorovú radu pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu. 

 

 

 

 

 

Príloha 1: Niektoré príklady neodborných prác a ich následkov 

v stavebníctve z praxe 

Prípad 1 

Akcia: Realizácia železobetónového stropu na rodinnom dome. 

Chyba: viazanie výstuže stropu. Zhotoviteľ zmenil výstuž z predpísanej v projekte na „kari“ sieť 

s odôvodnením, že to bude určite stačiť. 

Následok: nebezpečný priehyb dosky, nutná asanácia a nová realizácia stropu. 

Príčina: nekvalifikovaní pracovníci (realizáciu vykonával bývalý učiteľ a kuchár), nedodržanie projektu 

a technologického postupu betónovania. 

 

Prípad 2 

Akcia: Realizácia železobetónovej konštrukcie bytového domu. 

Chyba: nedodržanie rovinatosti konštrukcií, nedostatočne zhutnený betón, rôzne štrukturálne 

a estetické poruchy na zhotovených konštrukciách, vrátane pohľadového betónu. 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/


 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

43 

Následok: výrazne znížená kvalita betónových konštrukcií, nutná oprava mnohých povrchoch aj 

samotných konštrukcií, zvýšenie nákladov.  

Príčina: nekvalifikovaní pracovníci, použitie nevhodných postupov a nekvalitného debnenia, nebola 

preverená kvalita betónu v čase dodania a spracovania. 

 

Prípad 3 

Akcia: Realizácia železobetónovej základovej dosky rodinného domu. 

Chyba: nadmerné trhliny v konštrukcii, nerovný povrch dosky.  

Následok: pravdepodobné oslabenie konštrukcie, možné poškodenie výstuže, potreba zrovnávať 

dosku pred ďalšími vrstvami.  

Príčina: nekvalifikovaní pracovníci – stavba svojpomocne, nedodržanie technologického postupu pri 

betónovaní, nezhutnený betón, betónovanie v nepriaznivom počasí bez dodatočných opatrení. 

 

Prípad 4 

Akcia: Realizácia sadrových omietok a SDK podhľadu v rodinnom dome. 

Chyba: zavlhnuté a zdegradované povrchy omietky, nevyhovujúca vzdialenosť prvkov nosnej 

konštrukcie podhľadu, nedostatočné kotvenie SDK dosiek. 

Následok: nekvalitný povrch omietky, zmena farby a štruktúry omietky vplyvom vlhka, priehyby dosiek, 

hrozba kolapsu podhľadu.  

Príčina: nekvalifikovaní pracovníci, nezabezpečenie stavby pred vonkajšími vplyvmi – realizácia 

omietok pred zhotovením strechy a pred zimou, nedodržanie technologického postupu a predpisov 

výrobcu materiálov. 

 

Prípad 5 

Akcia: Realizácia zateplenia rodinného domu. 

Chyba: praskliny v povrchu silikónovej omietky, vyduté miesta na povrchu, ochladzovanie nosnej 

konštrukcie cez neuzavretý spodok zateplenia. 

Následok: funkčne nevyhovujúce zateplenie – tepelný most a podfukovanie zo spodnej časti, znížená 

estetická kvalita povrchu, potrebné sanovať, resp. vymeniť celú konštrukciu. 

Príčina: nekvalifikovaní pracovníci, nedodržanie technologického postupu a predpisov výrobcu 

materiálov. 

 

Prípad 6 

Akcia: Realizácia železobetónovej spodnej dosky podjazdu rýchlostnej cesty. 
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Chyba: vyviazanie výstuže v nesúlade s projektom. 

Následok: nevyhovujúca poloha výstuže, potreba previazať celú výstuž, zdržanie realizácie. 

Príčina: nekvalifikovaní pracovníci, majster zle prečítal výkres výstuže. 

 

Príklad 7  

Osobitnú kapitolu určite tvoria prípady, keď právnická osoba vykonáva činnosť prostredníctvom 

fyzickej osoby. 

 

Akcia: Výmena strešnej konštrukcie vrátane krovu. 

Chyba: V časti polsedlovej strechy po odstránení konštrukcie krovu ostalo strešné murivo vysoké asi 6 

m bez zabezpečenia podpornou konštrukciou (vyhláška presne stanovuje a statika takejto voľne 

stojacej steny to tiež prirodzene požaduje, aby sa zabránilo samozrúteniu konštrukcie). 

Následok: strešné murivo vysoké 6 m sa nadránom zrútilo (vplyvom mierne silnejšieho vetra) z úrovne 

3 podlažia na voľnú parkovú plochu (na ktorej dokonca podľa predpisov nebolo ani zabezpečené žiadne 

ochranné pásmo), pričom dopadlo na novinový stánok, ktorý úplne zrovnalo so zemou a časti muriva 

dopadli až na autobusovú zastávku. 

Príčina: nekvalifikovaní pracovníci, ktorých si najala firma formou subdodávky. 

Príloha 2: Remeselné živnosti v skupine 113 – Stavebníctvo 

(príloha č. 1 živnostenského zákona) 

− Murárstvo 

− Tesárstvo 

− Pokrývačstvo 

− Klampiarstvo 

− Izolatérstvo 

− Strechár 

− Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo 

− Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení 

− Podlahárstvo 

− Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení 

− Kachliarstvo 

http://www.esf.gov.sk/
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Príloha 3: Viazané živnosti v skupine 213 – Stavebníctvo (Príloha č. 

2 živnostenského zákona) 

 

− Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien 

týchto stavieb  

− Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie  

− Vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny  

− Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb 

a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, 

drobných stavieb a ich zmien  

− Výkon činnosti stavbyvedúceho alebo Výkon činnosti stavebného dozoru alebo Energetická 

certifikácia  

− Výkon činnosti energetického audítora  

− Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie  

− Vykonávanie trhacích prác  

− Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel  

− Technické osvedčovanie stavebných výrobkov  

− Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti  
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Príloha 4: Výňatok z metodického odporúčania pre označovanie 

voľných živností v sekcii F – Stavebníctvo 

41 VÝSTAVBA BUDOV 

4101 Uskutočňovanie stavieb a ich zmien  

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:  

− Uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien  

− Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien  

− Uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien  

Poznámka: V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať aj prípravné práce pre 

uskutočňovanie stavieb a dokončovacie stavebné práce pri uskutočňovaní exteriérov a interiérov. 

Živnostenské oprávnenie zahŕňa výlučne dodávku stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie a 

nie jednotlivé remeselné živnosti. Verejnoprávnu ochranu (kvality)  stavby garantuje odborne spôsobilá 

osoba – stavbyvedúci. 

 

42 INŽINIERSKE STAVBY 

4201 Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m  

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:  

− Vŕtanie a kopanie studní  

 

43 ŠPECIÁLNE STAVEBNÉ PRÁCE 

4301 Prípravné práce k realizácii stavby  

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:  

− Armovacie práce  

− Demolačné práce (odstránenie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín)  

− Demontáž rozvodov a armatúr  

− Demontáž strešnej krytiny  

− Montáž a demontáž lešenia a pracovných plošín  

− Montáž a demontáž nafukovacích hál  
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− Montáž a osadenie dočasných sociálnych zariadení  

− Prieskumné vrty a vrtné práce pre stavebné účely (slúžiace k získaniu údajov pre 

dokumentáciu stavieb)  

− Prípravu debnenia pre základy  

− Úpravu terénu pre stavby a v okolí stavby, odobratie ornice s uložením na určené skládky  

− Vybudovanie dočasných komunikácií a skládok materiálu na stavenisku, oplotenie staveniska  

− Vykonávanie odvodnenia staveniska  

− Výkopové a zemné práce  

− Zhotovovanie atypických zabezpečovacích konštrukcií na stavbe pre zaistenie bezpečnosti 

práce  

− Zhotovovanie podporných konštrukcií stropov a ostatných stavebných prvkov pri 

monolitických skeletoch  

 

Poznámka: V rámci živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať pri tejto skupine voľných 

živnosti: Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, 

údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach. Odstraňovania azbestových materiálov (v 

interiéroch alebo exteriéroch alebo v bytových jadrách): - odstraňovanie azbestových materiálov v 

interiéroch (napr., odstraňovanie a opravy odpadových a kanalizačných rúr v bytových jadrách v 

budovách na bývanie), - odstraňovanie azbestových materiálov v exteriéroch (napr. odstraňovanie zo 

striech).  

Uvedená činnosť sa vykonáva v spojení a v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o 

viazanú živnosť .  

4302 Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov  

 

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:  

− Betonárske práce  

− Brúsenie drevených podlahových krytín  

− Čistenie krytín, čistenie odkvapov, vymazávanie strešných korýtok  
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− Kladenie dlážkových krytín suchou cestou  

− Kladenie potrubí, optických káblov, hadíc a spojok  

− Kladenie zámkovej dlažby  

− Maliarske, natieračské, sklenárske a tapetovacie práce  

− Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom  

− Montáž kozubových a komínových systémov z hotových komponentov  

− Montáž ľahko prestaviteľných priečok a závesných podhľadov  

− Montáž markíz, roliet, žalúzií, protislnečných fólií  

− Montáž mechanických častí solárnych zariadení (bez zásahu do elektrických častí a do 

regulácie zariadení)  

− Montáž okenného a dverového tesnenia  

− Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania  

− Montáž sadrokartónových dosiek  

− Obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov, vrátane obkladov z 

prírodného alebo umelého kameňa - suchým spôsobom  

− Osádzanie odkvapov a lapačov snehu z hotových komponentov  

− Osadzovanie mechanických častí vzduchotechnických a klimatizačných zariadení bez zásahu 

do elektrických častí  

− Služby stavebnými mechanizmami, pracovnými strojmi a zariadeniami  

− Úpravu a prípravu povrchov podláh pred kladením podlahových krytín  

− Vykonávanie protikoróznych nástrekov  

− Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním  

− Výmenu a osadzovanie okien, osadzovanie parapetov do pôvodných rozmerov  

− Vysekávanie drážok pre inštalačné rozvody  

 

Poznámka: V rámci živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať jednotlivé remeselné živnosti.  
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Príloha 5: Spoločné vyhlásenie Sektorovej rady pre stavebníctvo, 

geodéziu a kartografiu 
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Príloha 6: Desatoro pre dobrý a efektívny stavebný zákon, moderné 

a dynamické stavebné právo – výňatok ku kvalite a bezpečnosti 
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Príloha 7: Spoločné stanovisko Asociácie priemyselných zväzov 

a dopravy, Slovenského živnostenského zväzu, Zväzu logistiky 

a zasielateľstva a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. 
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