
Prehľad dôležitých kontaktov pre poskytovateľov služieb v SR

1. Podnikateľské registre 

• Živnostenský register
• Obchodný register

názov Obchodný register
adresa Ministerstvo spravodlivosti SR, Obchodný register, Župné námestie 13, 813 11 

Bratislava I.
telefón (+421 2) 5935 3111
fax (+421 2) 5935 3600
e-mail
www www.orsr.sk 

názov Živnostenský register
adresa Ministerstvo vnútra SR, Drieňová 22, 826 86 Bratislava II.
telefón (+421 2) 4859 2401
fax (+421 2) 4333 4726
e-mail Odbor živnostenského podnikania <ozp.svs@mvsr.vs.sk>
www www.zrsr.sk,  www.minv.sk/zivnostenske-podnikanie 

2.1 Zoznam organizácií, ktoré vydávajú oprávnenia na poskytovanie 
služieb 

• Hlavný banský úrad
• Komora geodetov a kartografov
• Komora reštaurátorov
• Komora veterinárnych lekárov SR
• Letecký úrad SR
• Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
• Ministerstvo spravodlivosti SR
• Ministerstvo životného prostredia SR (zrušené k 30.6.2010)
• Poštový regulačný úrad
• Slovenská advokátska komora
• Slovenská komora architektov
• Slovenská komora daňových poradcov 
• Slovenská komora patentových zástupcov
• Slovenská komora stavebných inžinierov
• Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
• Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR
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názov Hlavný banský úrad
služby - Činnosť otvárky, prípravy, dobývania výhradných ložísk,

- Zriaďovanie, zabezpečovanie likvidácia banských diel a lomov, 
- Úprava a zušľachťovanie nerastov, vykonávané v súvislosti s ich dobývaním,
- Zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk,
- Činnosť osobitných zásahov do zemskej kôry, 
- Činnosť zabezpečovania a likvidácie starých banských diel,
- Činnosť sprístupňovania banských diel, starých banských diel pre múzejné a 
iné účely,práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave

- Činnosť dobývania ložísk nevyhradených nerastov, ich úprava zušľachťovanie,  
vykonávané v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovaním a likvidáciou 
banských diel a lomov

adresa Kammerhofská č. 25, 969 50  Banská Štiavnica
telefón (+421) 45 678 2222
fax (+421) 45 678 2288
e-mail hbu@hbu.sk 
www www.hbu.sk 

Obvodné banské úrady: Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Prievidza, Spišská Nová Ves

názov Komora geodetov a kartografov
služby geodetické a kartografické služby
adresa Na paši 4, 821 02  Bratislava II.
telefón (+421 2) 4488 8348
fax (+421 2) 4488 8348
e-mail komora@mail.t-com.sk 
www www.kgk.sk 

názov Komora reštaurátorov
služby reštaurátorské služby
adresa Lermontovova 8, 811 05  Bratislava I.
telefón (+421 2) 5441 9811, (+421) 911 881 105
fax (+421 2) 5441 9811
e-mail Komora.restauratorov@restauro.sk, komora@restauro.sk 
www www.restauro.sk 

názov Komora veterinárnych lekárov SR
služby veterinárne služby
adresa Botanická 7, 841 04  Bratislava IV.
telefón (+421 2) 65443213, 00421/907/320 010
fax (+421 2) 65443213
e-mail kvlsr@kvlsr.sk 
www www.kvlsr.sk 

názov Letecký úrad SR
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služby Letecké činnosti, modifikácia a skúšanie výrobkov leteckej techniky, opravy 
a údržba výrobkov leteckej techniky, poskytovanie služieb na vybavenie 
cestujúcich a nákladu, pozemná obsluha lietadiel, údržba pohybových plôch 
letísk, 

adresa Letisko M. R. Štefánika, 823 05  Bratislava
telefón (+421 2) 4342 4069, 4877 7514, 4877 7519
fax
e-mail clerk@caa.sk 
www www.caa.sk 

názov Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
služby a)  overovania  vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických 

jednotiek a overovania ich zhodnosti, overovania typu spaľovacích motorov 
inštalovaných v necestných strojoch a overovania ich zhodnosti, 
b)  technickej kontroly vozidiel, 
c)  emisnej kontroly motorových vozidiel, 
d) kontroly originality vozidiel, 

adresa Námestie Slobody č.6, P.O. BOX 100, 810 05  Bratislava I.
telefón (+421 2) 5949 4111
fax (+421 2) 5249 4794
e-mail info@telecom.gov.sk 
www www.telecom.gov.sk

názov Ministerstvo spravodlivosti SR
služby Činnosť súdnych znalcov, prekladateľov, tlmočníkov, mediačná činnosť, činnosť 

správcov
adresa Župné námestie 13, 813 11  Bratislava I.
telefón (+421 2) 5935 3111
fax (+421 2) 5935 3607
e-mail tlacove@justice.sk 
www www.justice.gov.sk 

názov Ministerstvo životného prostredia SR (zrušené k 30.6.2010)
služby Geologický výskum, geologický prieskum, posudková činnosť vo veciach ochrany 

ozónovej vrstvy zeme 
adresa Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35  Bratislava I.
telefón (+421 2) 5956 1111
fax
e-mail podatelna@enviro.gov.sk 
www www.enviro.gov.sk 

názov Poštový regulačný úrad
služby Poštové služby- univerzálna poštová služba
adresa Ulica 1. mája č. 16,  010 01  Žilina
telefón (+421) 41 723 5257

3/6

http://www.enviro.gov.sk/
mailto:podatelna@enviro.gov.sk
http://www.justice.gov.sk/
mailto:tlacove@justice.sk
http://www.telecom.gov.sk/
mailto:info@telecom.gov.sk
http://www.caa.sk/
mailto:clerk@caa.sk


fax (+421) 41 723 4043
e-mail postovy.urad@posturad.sk 
www www.posturad.sk 

názov Slovenská advokátska komora
služby služby, ktorých sa týka
adresa Kolárska 4, 813 42  Bratislava I.
telefón (+421 2) 5296 1522
fax (+421 2) 5296 1554
e-mail Office@sak.sk 
www www.sak.sk 

názov Slovenská komora architektov
služby služby, ktorých sa týka
adresa Panská 15, 811 01  Bratislava I.
telefón (+421 2) 5443 1254, 5443 1080
fax (+421 2) 5443 0863
e-mail komarch@komarch.sk 
www www.komarch.sk 

názov Slovenská komora daňových poradcov - Regionálna komora Banská 
Bystrica

služby služby, ktorých sa týka
adresa Námestie SNP 7, P.O.Box 54, 974 01  Banská Bystrica
telefón (+421) 48 412 4393
fax (+421 48) 412 5899
e-mail Bystrica.skdp@skdp.sk, tajomnik.skdp@skdp.sk 
www www.skdp.sk 

názov Slovenská komora daňových poradcov – Regionálna komora Bratislava
služby služby, ktorých sa týka
adresa Trnavská cesta 74/A, 821 02  Bratislava II.
telefón (+421 2) 2090 7120
fax (+421 2) 2090 7121
e-mail bratislava.skdp@skdp.sk 
www www.skdp.sk 

názov Slovenská komora daňových poradcov – Regionálna komora Košice
služby služby, ktorých sa týka
adresa Južná trieda 2/A, 040 01  Košice
telefón (+421) 55 622 7819
fax (+421) 55 622 1965
e-mail kosice.skdp@skdp.sk 
www www.skdp.sk 

názov Akadémia daňových poradcov s.r.o.
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služby Vzdelanie, semináre, informačný systém Baltazár
adresa Trnavská cesta 74/A, 821 02  Bratislava II.
telefón (+421 2) 2090 7124
fax (+421 2) 2090 7128
e-mail akademia@skdp.sk, spravca.isb@skdp.sk 
www www.skdp.sk 

názov Slovenská komora patentových zástupcov
služby služby, ktorých sa týka
adresa Trenčianska 55, 821 09, Bratislava II.
telefón (+421 2) 5341 8092
fax (+421 2) 5341 8092
e-mail slovakpatentattorneys@micronet.sk 
www www.patentattorneys.sk 

názov Slovenská komora stavebných inžinierov
služby služby, ktorých sa týka
adresa Mýtna 29, 811 07  Bratislava I.
telefón (+421 2) 5249 5042
fax (+421 2) 5244 4093
e-mail sksi@sksi.sk 
www www.sksi.sk 

názov Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
služby Činnosť audítora
adresa Slovanská 1, P.O. BOX 63, 810 05  Bratislava 15
telefón (+421 2) 5726 7511
fax (+421 2) 5726 7500
e-mail udva@stonline.sk 
www www.udva.sk 

názov Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR
služby Podnikanie v energetike, prenos, distribúcia a dodávka elektriny, preprava, 

distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu, prevádzkovanie potrubí na prepravu 
pohonných látok alebo ropy, prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových 
nádob; prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka

adresa Bajkalská 20, P.O. BOX 12, 820 07  Bratislava 27
telefón (+421 2) 5810 0411
fax (+421 2) 5810 0479, 5810 0474
e-mail urso@urso.gov.sk 
www www.urso.gov.sk 
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2.2 Zoznam organizácií, ktoré nevydávajú oprávnenia na poskytovanie 
služieb 

• Slovenská komora znalcov
• Slovenská lesnícka komora 
• Slovenská živnostenská komora 

názov Slovenská komora znalcov
služby služby znalcov
adresa Nitrianska 3, 821 08 Bratislava II
telefón (+421 2) 5463 0422
fax (+421 2) 5443 1729
e-mail info@saez.sk 
www www.saez.sk 

názov Slovenská lesnícka komora 
služby lesnícke služby 
adresa Študentská 20, 960 01 Zvolen
telefón (+421) 45 533 5682
fax
e-mail leskomora@stonline.sk 
www www.slsk.szm.com  

názov Slovenská živnostenská komora – kancelária úradu v Bratislave
služby živnosti 
adresa Račianska 71, 832 59  Bratislava III
telefón (+421 2) 4446 1400
fax (+421 2) 4446 1400
e-mail Szkriaditel@stonline.sk  
www www.szk.sk 

názov Slovenská živnostenská komora – úrad SŽK v Žiline
služby živnosti
adresa Dolné Rudiny 3, 010 01  Žilina
telefón (+421) 41 764 5195
fax (+421) 41 764 5195
e-mail szkuk@zanet.sk 
www www.szk.sk 

Krajské zložky živnostenskej komory: krajské mestá SR 
(Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina) 
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