


 

ŽIADOSŤ  

o uznanie odbornej kvalifikácie   
 

 

 

               
        Ministerstvo vnútra SR 

        odbor živnostenského podnikania 

            Drieňová 22 

            826 86 Bratislava 29 

        

 
 

 

 

Vec 

Žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie podľa § 66d v spojení s § 66m zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  
 

 

Priezvisko meno, titul  

Dátum narodenia  Miesto narodenia  

Štátna príslušnosť  

Bydlisko  

 

 

Žiadam o uznanie odbornej kvalifikácie na účel preukázania odbornej spôsobilosti pre 

 

predmet podnikania
1 

 

 

K žiadosti prikladám: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................                                 ................................................ 

           Dátum            Podpis 
 

                                                           
1
 zoznam vybraných regulovaných živností, na ktoré sa vzťahuje možnosť náhradného 

preukázania odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe v členení podľa druhu živnosti a ich zaradenia do 

príslušného zoznamu 

 



1. Splnenie podmienky odbornej spôsobilosti pre vybrané regulované živnosti môže oprávnená 

osoba preukázať náhradným (alternatívnym) spôsobom - náhradnou odbornou spôsobilosťou 

treba rozumieť podmienky odbornej spôsobilosti, ktoré ustanovuje živnostenský zákon v Piatej 

B časti živnostenského zákona 

 

2. Možnosť náhradného spôsobu preukazovania plnenia a uznávania odbornej spôsobilosti sa 

vzťahuje na vybrané regulované živnosti, ktoré sú zaradené do niektorej z príloh živnostenského 

zákona č. 1 a 2 a zároveň zaradených do niektorého z troch zoznamov označených I až III. 

V praxi to znamená, že nie na všetky činnosti, ktoré sú uvedené v prílohách živnostenského 

zákona možno uplatniť náhradný spôsob preukázania splnenia a uznania podmienok odbornej 

spôsobilosti, ale iba na tie (remeselné a viazané) živnosti, ktoré sú zároveň zaradené v niektorom 

zozname I, II, III (tri zoznamy živností, pre ktoré sú ustanovené odlišné náhradné podmienky 

odbornej spôsobilosti a zároveň aj odlišný spôsob ich uznávania v súlade so smernicou 

Európskeho parlamentu a rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných 

kvalifikácií). 

 

3. Osobou oprávnenou preukazovať svoju odbornú spôsobilosť na prevádzkovanie niektorej 

z vybraných regulovaných živností je fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom členského 

štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom 

priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len členský štát) a  právnická osobu založená podľa 

práva členského štátu,  ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na 

území týchto štátov. Osobou spoločenstva sa rozumie fyzická osoba, ktorá je štátnym 

príslušníkom členského štátu, alebo právnická osoba založená podľa práva členského štátu, 

ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na území členského štátu. 

 

4. Možnosť náhradného spôsobu preukazovania plnenia a uznávania odbornej spôsobilosti na 

prevádzkovanie niektorej z vybraných regulovaných živností sa vzťahuje zároveň aj na 

slovenské osoby (fyzické a právnické osoby), fyzické osoby so statusom štátneho občana 

Slovenskej republiky a právnické osoby so sídlom na území SR. 

 

5. Kritériom pre preukazovanie odbornej spôsobilosti je výlučne štátna príslušnosť. U fyzických 

osôb sa možnosť alternatívneho preukazovania plnenia odbornej spôsobilosti a uznávania 

dokladov o odbornej spôsobilosti u vybraných regulovaných živností neriadi kritériom bydliska 

záujemcov o podnikanie na území SR, ale kritériom štátnej príslušnosti. Možnosť alternatívneho 

preukazovania plnenia odbornej spôsobilosti môžu uplatniť občania členských štátov EÚ/EHP 

a Švajčiarskej konfederácie aj v prípade, ak majú svoje bydlisko na území niektorého iného 

(nečlenského) štátu. Naopak, táto možnosť sa nevzťahuje na občanov, ktorí nie sú štátnymi 

príslušníkmi členských štátov EÚ/EHP a Švajčiarskej konfederácie, hoci majú bydlisko 

v niektorom z týchto štátov. 

 

6. Jednou z možností preukázania odbornej spôsobilosti náhradným spôsobom pre vybrané 

regulované živnosti je rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie. V súlade s § 66d písm. e) 

živnostenského zákona príslušným na konanie vo veci uznávania odbornej kvalifikácie je 

Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania. 

 

 Konanie o uznaní odbornej kvalifikácie sa začína dňom doručenia žiadosti o uznanie 

odbornej kvalifikácie na vykonávanie živnosti zaradenej v prílohách č. 1 a 2 do zoznamov I 

až III Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.  

   

 Podaním vzniká poplatková povinnosť. Za vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe sa 

platí správny poplatok vo výške 100 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 



poplatkoch v znení neskorších predpisov, Sadzobník správnych poplatkov, položka 148 

písm. k).  

 

 Žiadosť musí byť doložená dokladom o štátnej príslušnosti žiadateľa a rozhodnutím o uznaní 

dokladu o vzdelaní alebo kópiami osvedčení o odbornej spôsobilosti, ktoré umožňujú prístup 

k predmetnej profesii, a ak to tento zákon ustanovuje, aj dokladmi o odbornej praxi 

žiadateľa. Doklady musia byť predložené spolu s prekladom do štátneho jazyka.  

 

§ 66m 

  Uznávanie odbornej kvalifikácie 
 

(1) Osoba spoločenstva, ktorá na  vykonávanie činnosti zaradenej do zoznamov I až III 

spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti vyžadované na vykonávanie tejto činnosti v inom 

členskom štáte, tieto podmienky však nezodpovedajú požiadavkám ustanoveným týmto 

zákonom alebo osobitnými predpismi Slovenskej republiky, môže požiadať Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky, aby jej vedomosti a zručnosti doložené diplomami, vysvedčeniami 

o skúškach alebo inými dokladmi o spôsobilosti vydanými v inom členskom štáte porovnal 

s požiadavkami vyžadovanými osobitnými predpismi Slovenskej republiky.  

 

(2) Konanie o uznaní odbornej kvalifikácie sa začína dňom doručenia  žiadosti o uznanie 

odbornej kvalifikácie na vykonávanie živnosti zaradenej v prílohách č. 1 a 2 do zoznamov I až 

III Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Žiadosť musí byť doložená dokladom o štátnej 

príslušnosti žiadateľa a rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní
42a)

 alebo kópiami osvedčení 

o odbornej spôsobilosti, ktoré umožňujú prístup k predmetnej profesii, a ak to tento zákon 

ustanovuje, aj dokladmi o odbornej praxi žiadateľa. Doklady musia byť predložené spolu 

s prekladom do štátneho jazyka. 

 

 (3) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky potvrdí prijatie žiadosti do jedného mesiaca 

od jej prijatia a v potvrdení informuje žiadateľa o všetkých chýbajúcich dokladoch. 

 

     (4) Žiadosť, ktorá obsahuje iný doklad ako doklad o vzdelaní, predloží Ministerstvo 

vnútra Slovenskej republiky na vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komore, ktorá sa vyjadrí do 

troch mesiacov od doručenia žiadosti. 

 

     (5) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

a) rozhodne o uznaní odbornej kvalifikácie na vykonávanie živnosti, 

b) preruší konanie do predloženia dokladu o absolvovaní adaptačného obdobia
42c)

, 

c) preruší konanie do vykonania skúšky spôsobilosti pred skúšobnou komisiou podľa § 22 

ods. 4 alebo do vykonania skúšky spôsobilosti pred skúšobnou komisiou podľa 

osobitných predpisov
42d)

, (účinné do 31.12.2011) 

d) zamietne žiadosť. 

 

(6) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky rozhoduje o žiadosti do štyroch mesiacov 

odo dňa doručenia žiadosti. 

 
 

 

 

 
 

                                                           
42c) § 19 a 20 zákona č. 293/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov 
42d) Napríklad § 42 ods. 5 a 6 a § 47 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch, § 25 zákona č. 217/2004 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene 

niektorých zákonov v znení zákona č. 545/2004 Z.z.“. 



R E M E S E L N É    Ž I V N O S T I 
 

Živnosť Zoznam 

Zámočníctvo  I 

Nástrojárstvo  I 

Kovoobrábanie  I 

Galvanizácia kovov  I 

Smaltovanie  I 

Opravy pracovných strojov  I 

Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel  I 

Opravy karosérií  I 

Výroba a opravy protetických výrobkov  I 

Hodinárstvo  I 

Kamenárstvo  I 

Mäsiarstvo   I 

Výroba piva a sladu  I 

Výroba mliečnych výrobkov  I 

Výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov  I 

Stolárstvo  I 

Zlatníctvo a klenotníctvo   I 

Murárstvo  I 

Strechár I 

Tesárstvo  I 

Pokrývačstvo  I 

Klampiarstvo  I 

Izolatérstvo  I 

Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo  I 

Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení I 

Podlahárstvo I 

Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení I 

Kachliarstvo I 

Pánske, dámske a detské kaderníctvo I 

Kozmetické služby III 

Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne  III 

Čistenie a kontrola komínov  III 

 

 

 

 



 

V I A Z A N É  Ž I V N O S T I 
 

Živnosť Zoznam 

Vývoj a výroba zbraní alebo streliva I 

Výroba a spracovanie výbušnín vrátane pyrotechnických výrobkov alebo 
vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín 

I 

Predaj pyrotechnických predmetov tried II a III a podtriedy T1  III 

Prevádzkovanie cestovnej  kancelárie   II 

Prevádzkovanie cestovnej  agentúry   II 

Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach  s prevádzkovaním  pohostinských 
činností  v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4  

III 

Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú 
dielami výtvarného umenia  (§ 3 ods. 1 písm. d) bod 10)  

I 

Prevádzkovanie pohrebiska alebo  
Prevádzkovanie pohrebnej služby alebo 
Prevádzkovanie krematória 

III 

Zasielateľstvo II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


