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Zákonom č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu (ďalej len „zákon o službách“) bola  do slovenského právneho poriadku 
prebratá smernica EÚ č. 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu. Požiadavky smernice a     teda aj zákona sa vzťahujú, okrem   

iných služieb, aj na služby uvedené v zozname, ktoré označujeme ako živnosti, ktoré sú poskytované na komerčnom základe 
(podnikanie). Tieto živnosti označujeme ako voľné, remeselné a     viazané.   Podľa charakteru sú zaradené  do jednotlivých kategórií. 

Podmienky pre poskytovanie týchto služieb stanovuje živnostenský zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších zmien 
a doplnkov. 

Oprávnenie  na  poskytovanie  služieb  uvedených  v zozname  vydáva - príslušný  živnostenský  úrad  podľa  bydliska 
fyzickej osoby alebo sídla   právnickej osoby;  pre  zahraničné osoby -  živnostenský úrad v sídle kraja ( 8 krajov) na základe adresy 
miesta  činnosti  (poskytovanej  služby)  zahraničnej  osoby  alebo  adresy  miesta  činnosti   organizačnej  zložky.  Ak  je  na  území 
Slovenskej republiky zriadených niekoľko organizačných zložiek podniku zahraničnej osoby, príslušnosť živnostenského úradu v 
sídle kraja sa riadi podľa voľby zahraničnej osoby. 

Ako usadený  poskytovateľ  služby  (na  dobu  neurčitú)  môže  služby  na  území  SR poskytovať  tiež  občan  z iného 
členského štátu alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o EHP (ďalej len „členský štát“). 

       Ako cezhraničný poskytovateľ služby,  t. j. dočasne alebo príležitostne, môže služby na území SR poskytovať služby 
osoba, ktorej bolo vydané oprávnenie v inom členskom štáte, ktoré dokumentuje, že podmienky na poskytovanie tej ktorej služby boli 
splnené.  Cezhranične    nie  je   možné   poskytovať  najmä  poštové  služby,  služby  v oblasti  energetiky,  služby  odberu,  využívania 
a používania vody, dodávky pitnej vody verejným vodovodom, vypúšťania odpadových vôd do recipienta, nakladania s odpadom, 
odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Cezhranične nie je možné vykonávať ani geologické 
práce a opravu, montáž a overovanie určených meradiel a úradné meranie. 

Fyzická alebo právnická osoba pre získanie oprávnenia na  území SR musí splniť všeobecné podmienky a v mnohých 
prípadoch aj odborné podmienky.  
Pre voľné živnosti sú podmienky uvedené v úvodnom texte k voľným živnostiam.
Pre remeselné živnosti  sú podmienky uvedené v úvodnom texte k remeselným  živnostiach.  
Pre viazané živnosti sú všeobecné podmienky uvedené v texte k viazaným živnostiam. Odborné podmienky sú uvedené  v 2.  stĺpci. 
V 3.  stĺpci  je  uvedený  právny  predpis,  ktorý  sa  na  danú  službu  vzťahuje  a   uvádza  prípadné  ďalšie  podmienky,  ktoré  musí 
poskytovateľ služby/podnikateľ pre výkon služby splniť po vydaní oprávnenia na poskytovanie služieb. 

Poskytovateľ služby/podnikateľ sa musí riadiť aj inými osobitnými predpismi ako napr. predpisy na ochranu bezpečnosti 
pri práci, zdravia, ochrany osobných údajov, autorského práva, pracovno-právnych vzťahov a pod.  

I.  ZOZNAM SLUŽIEB, KTORÉ  SÚ VOĽNÝMI  ŽIVNOSŤAMI
     
Názvy služieb, tzv. voľných živností  sú len  odporúčanými názvami. Žiadateľ o vydanie oprávnenia si  môže službu (voľnú  živnosť), 
ktorú  mieni poskytovať, resp, v ktorej mieni podnikať, pomenovať aj na základe vlastného uváženia, avšak musí byť zrejmý jej 
obsah.  Tabuľka  neobsahuje  absolútny  výpočet  služieb,  ktoré  sú voľnými živnosťami.  Ide  o otvorený zoznam.   Podkladom pre 
spracovanie zoznamu bol „Zoznam odporúčaných označení voľných živností a     ich bližšie vymedzenie, spracovaný Ministerstvom   
vnútra SR (www.minv.sk).    

Podmienky vydania  oprávnenia na poskytovanie služieb, ktoré sú voľnými živnosťami: 
  
Všeobecné podmienky:    vek 18 rokov, bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony. 
U právnickej  osoby  musí  podmienky  spĺňať  štatutárny  orgán  alebo  zodpovedný  zástupca  –  garant 
odborného poskytovania služby, ak bol ustanovený. U podniku zahraničnej osoby musí podmienky spĺňať vedúci podniku zahraničnej 
osoby   a u organizačnej  zložky podniku zahraničnej osoby vedúci tejto organizačnej zložky

 

Obchodné služby

Odporúčané označenie/názov služby:                                                    Obsahové vymedzenie služby:
Prenájom 
nehnuteľností 
spojený 
s poskytovaním iných 
než základných 
služieb spojených 
s prenájmom

 prenájom bytových a nebytových priestorov,  ak sa popri  prenájme poskytujú aj  iné než  základné 
služby spojené s prenájmom

 prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než 
základné  služby  spojené  s prenájmom,  alebo  ak  garáže,  prípadne  odstavné  plochy  slúžia  na 
umiestnenie  najmenej  piatich  vozidiel  patriacich  iným  osobám  než  majiteľovi  alebo  nájomcovi 
nehnuteľnosti

Poznámka: Základnými službami treba rozumieť služby, ktoré zabezpečujú (podmieňujú) možnosť ich 
riadneho užívania nájomcom. Za takéto služby v praxi možno považovať napr.: dodávku tepla a teplej 
úžitkovej vody, elektrickej energie, plynu, odvoz tuhého komunálneho odpadu, odvod odpadovej vody 
alebo odvoz splaškov, kominárske služby, upratovanie spoločných priestorov a pod. 
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Prenájom 
hnuteľných vecí

prenájom dopravných prostriedkov (pozemných, vodných, vzdušných),
prenájom strojov a zariadení,  prenájom prístrojov, prenájom vybavenia prenajímaných priestorov s 
vnútorným zariadením
Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je prenájom zbraní.

Realitné služby Služby realitných kancelárií – sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
Služby súvisiace 
s počítačovým 
spracovaním údajov  

  spracovanie údajov dodaných zákazníkom, vypracovanie tabuliek, výpočtov a pod. bez navrhovania 
špecifického programu, animácia a vizualizácia pomocou výpočtovej technicky

 služby súvisiace s databázami, on-line publikovanie: 
- poskytovanie dát v určitom slede alebo postupnosti, vyhľadávaním alebo sprístupnením on-

line dostupné každému alebo pre určitý počet užívateľov, publikovanie  zoznamov a 
adresárov on-line

 služby súvisiace  so zaznamenávaním vstupných údajov:  práce spojené so zaznamenávaním údajov 
dodaných zákazníkom na pásku, disketu alebo iné médium alebo priamo do systému na spracovanie 

 rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora
Počítačové služby  hardvérové  poradenstvo: 

- poradenstvo v oblasti informačných systémov  týkajúce sa technického vybavenia 
 softvérové poradenstvo a dodávka softvéru:  

- poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa programového vybavenia, 
- spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia
- poskytovanie softwaru – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom  

 služby pri údržbe systémov (softvéru): poskytovanie pomoci s cieľom udržať softvér  v optimálnom 
funkčnom stave, poskytovanie odborných služieb súvisiacich s počítačom – obnova systému po 
havárii

 poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov 
 poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
 služby riadenia a vedenia zariadení na spracovanie údajov:    
 správa počítačových sietí
 montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí
 návrh a optimalizácia informačných technológií
 údržba a oprava mechanických častí počítačov
 služby webového servera: poskytovanie priestoru na prezentáciu vlastných stránok klientom   
 poskytovanie dátových služieb -internetová čitáreň
 poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a z verejne prístupných zdrojov,

Informatívne 
testovanie, meranie, 
analýzy a kontroly

 informatívne meranie a vyhodnocovanie hluku a vibrácií
 informatívne posudzovanie originality vozidiel
 termodiagnostika objektov – informatívne meranie
 informatívne meranie fyzikálnych veličín
 skúšanie a kontrola chýb materiálov a výrobkov bez narušenia ich zloženia, okrem skúšok a kontroly 

lán lanových dráh
 vykonávanie kalibračnej služby s výnimkou overovania určených výrobkov
 informatívne chemické a mikrobiologické analýzy
 skúšanie kanalizačných a akumulačných vodných nádrží na ich nepriepustnosť (žumpy)
 vykonávanie termografickej činnosti – informatívne meranie
 vykonávanie informatívneho odpočtu číselných údajov zaznamenaných na meradlách,

Služby výskumu 
a vývoja
Vydavateľská 
činnosť

 vydávanie kníh, máp, zborníkov 
 vydávanie novín a časopisov – periodických a neperiodických publikácií
 vydávanie hudobnín,  manuálov pracovných činností,
nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora,

Reklamné 
a marketingové 
služby

 výroba, spracovanie a distribúcia reklamného materiálu
 realizácia reklamných kampaní
 šírenie reklamy rôznymi spôsobmi (v novinách, periodikách, v rozhlase, televízii, na internete a iných 

médiách): umiestňovanie vonkajších reklám – billboardy, panely, nástenky,  stojany, (lepenie, 
vyvesovanie ...)

 prenájom reklamných plôch
 aranžovanie výkladov, viazanie kytíc a vencov, úpravy výstavných miestností 
 zabezpečenie marketingových kampaní
 marketingy na mieste priameho predaja, konzultačné služby v oblasti marketingu 
 inzertná činnosť
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 informačná činnosť – mestské, turistické informačné centrá,
Činnosť 
podnikateľských, 
organizačných 
a ekonomických 
poradcov

 činnosť informačných kancelárií
 príprava a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce
 inžinierska činnosť:

- zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk, 
zastupovanie   investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, 
pripravenie konania na výber dodávateľa stavby, zabezpečenie podkladov pre potrebné 
povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné 
rozhodnutie, ...)

 poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne 
fondy a Kohézny fond

 spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a 
Kohézny fond, technicko – organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov 
z EÚ 

 marketingové poradenstvo
 účtovné poradenstvo
 mediálne poradenstvo
 poradenská činnosť a vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov
 poradenstvo a vypracovanie bezpečnostných projektov podnikateľa
 poradenská činnosť v oblasti rozvoja osobnosti, vizáže a farbové poradenstvo    
 poradenstvo a certifikácia v oblasti systémov riadenia a kvality
 poradenstvo a certifikácia systémov manažérstva kvality neurčených výrobkov 
 poradenstvo a certifikácia kvality služieb a osôb
 poradenstvo v oblasti spoločenského správania
 poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy
 poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu
 konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (koučing)
 poskytovanie organizačno – technických a informačných služieb v doprave,

Služby vedenia 
účtovníctva

Súhrn informácií v peňažnom vyjadrení o stave majetku, vlastného imania, záväzkoch, výnosoch, 
nákladoch, prímoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia subjektov 

Prieskum trhu 
a verejnej mienky

 zisťovanie  potenciálu  trhu,  úrovne  informovanosti,  akceptácie  a oboznámenia  sa  s tovarom 
a službami, nákupných zvyklostí spotrebiteľov za účelom propagácie predaja a vývoja nových tovarov 
a služieb, rozbory výsledkov, zisťovanie všeobecnej mienky verejnosti o politických, hospodárskych 
a sociálnych problémoch a ich analýza

Fotografické služby  portrétové fotografovanie – školská fotografia, fotografovanie na doklady, rodinné udalosti  
 fotografovanie pre obchodné účely, pre potreby vydavateľov, nehnuteľnosti, turistické účely 
 spracovanie fotofilmov
 vyvolávanie, kopírovanie a zväčšovanie z negatívov, ktoré nasnímal klient, alebo kinofilmov 
 vyvolávanie fotofilmov a prevádzkovanie fotokopírovacích zariadení 
 prevádzkovanie fotoateliérov s vyhotovením fotografií
 kopírovanie, obnova alebo retušovanie diapozitívov
 snímanie dokumentov na mikrofilmy 
 prevádzkovanie fotokabínky,

Prevádzkovanie 
strelnice
Prenájom a úschova 
zbraní a streliva
(pozri k tomu zákon č. 
190/2003 Z. z. 
o zbraniach a strelive)

Komunikačné služby

Odporúčané označenie:                                                   Obsahové vymedzenie:
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Kuriérske  služby Poznámka:
V rozsahu  živnostenského  oprávnenia  nie  je  možné  vykonávať  triedenie  poštových  zásielok 
v distribučnom stredisku podľa zákona o poštových službách

   Stavebné služby 

Odporúčané označenie:                                                    Obsahové vymedzenie:

Prípravné práce k 
realizácii stavby

 odstránenie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín - demolácie
 výkopové a  zemné práce
 úprava terénu pre stavby a v okolí stavby, odobratie ornice s uložením na určené skládky
 vybudovanie dočasných komunikácií a skládok materiálu na stavenisku, oplotenie staveniska
 montáž a osadenie dočasných sociálnych zariadení
 prieskumné vrty a vrtné  práce pre stavebné účely (slúžiace k získaniu údajov pre dokumentáciu 

stavieb)
 vykonávanie odvodnenia staveniska
 armovacie práce
 príprava debnenia pre základy
 zhotovovanie podporných konštrukcií stropov a ostatných stavebných prvkov pri monolitických 

skeletoch
 zhotovovanie atypických zabezpečovacích konštrukcií na stavbe pre zaistenie bezpečnosti práce
 montáž a demontáž lešenia a pracovných plošín
 demontáž strešnej krytiny
 demontáž rozvodov a armatúr
 zhotovovanie rozpočtov a kalkulácií stavebných prác
 montáž a demontáž nafukovacích hál,

Uskutočňovanie 
stavieb a ich zmien

 

 uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
 uskutočňovanie inžinierskych stavieb
 uskutočňovanie pozemných stavieb,

Poznámka: V rámci oprávnenia  je možné vykonávať aj: - prípravné práce pre uskutočňovanie stavieb - 
dokončovacie stavebné práce exteriérov a interiérov.  Živnostenské oprávnenie zahŕňa výlučne dodávku 
stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie a nie jednotlivé remeselné živnosti. Kvalitu prevedenia 
stavby garantuje odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci.

Dokončovacie 
stavebné práce pri 
realizácii exteriérov 
a interiérov 

 maliarske, natieračské, sklenárske, tapetovacie a betonárske práce,
 kladenie potrubí, optických káblov, hadíc a spojok,
 vysekávanie drážok pre inštalačné rozvody,
 vykonávanie protikoróznych nástrekov
 kladenie zámkovej dlažby, úprava a príprava povrchov podláh pred kladením podlahových krytín, 

kladenie dlážkových krytín suchou cestou a lepením, brúsenie drevených podlahových krytín
 obkladanie stien z hotových umelohmotných a  drevených profilov 
 montáž kozubových a komínových systémov z hotových komponentov
 vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním
 montáž ľahko prestaviteľných priečok a závesných podhľadov
 montáž sadrokartonových dosiek, výmena a osadzovanie okien, parapetov do pôvodných rozmerov, 

montáž markíz, roliet, žalúzií, protislnečných fólií, montáž okenného a dverového tesnenia,
 osádzanie odkvapov a lapačov snehu z hotových komponentov
 služby stavebnými mechanizmami, pracovnými strojmi a zariadeniami
 čistenie krytín, odkvapov, vymazávanie strešných korýtok
 osadzovanie mechanických častí vzduchotechnických a klimatizačných zariadení bez zásahu do 

elektrických častí
Poznámka: V rámci oprávnenia  nie je možné vykonávať remeselné živnosti,   pri ktorých sa vyžaduje 
preukázanie odbornej kvalifikácie

Vzdelávacie služby

Odporúčané označenie:                                                   Obsahové vymedzenie:
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Vykonávanie mimoškolskej 
vzdelávacej činnosti

 doučovanie a príprava žiakov a študentov (na maturity, pohovory, ...) formou 
skupinového alebo individuálneho doučovania 

 mimoškolská činnosť v záujmových krúžkoch 
 organizovanie kurzov, školení a seminárov
 uskutočňovanie školiacich aktivít na podporu predaja, výroby a obchodu...

Poznámka: V rámci živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať: vyučovanie v 
odbore cudzích jazykov, v odbore umenia, základné  a stredné vzdelávanie, vyššie 
vzdelávanie, vzdelávanie dospelých

Ďalšie vzdelávanie v oblasti 
sociálnych služieb
(následná akreditácia vzdelávacieho 
programu  ministerstvom práce, 
sociálnych vecí a rodiny)

Environmentálne služby - KANALIZÁCIA,  ODPADY,  SLUŽBY  V ODSTRAŇOVANÍ  ODPADU

Odporúčané označenie:                                                    Obsahové vymedzenie:

Čistenie kanalizačných  systémov  odstraňovanie mechanických nečistôt z kanalizačných systémov
 čistenie kanalizačných a dažďových vpustí,

Diagnostika kanalizačných potrubí
Podnikanie  v oblasti  nakladania  s 
iným ako nebezpečným odpadom 

 zber (výkup) odpadov
 zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy
 preprava odpadov
 zhodnocovanie, úprava odpadov
 zneškodňovanie odpadov
 skládkovanie a skladovanie odpadov
 starostlivosť o miesto zneškodňovania odpadov
 preprava fekálnych odpadov fekálnymi vozidlami,

Zdravotné a sociálne služby

Odporúčané označenie:                                                       Obsahové vymedzenie:

Prevádzkovanie jaslí Opatera detí do 3 rokov

Turistické služby a služby v cestovnom ruchu - ubytovacie a stravovacie služby

 
Odporúčané označenie:                                                   Obsahové vymedzenie:

Ubytovacie  služby  bez 
poskytovania  pohostinských 
činností

 ubytovacie služby v zariadeniach  bez prevádzkovania pohostinských činností:
   -  hotel garni triedy *, **, ***

 -   penzión triedy *
 -  turistická ubytovňa triedy *, **
 -  chatová osada triedy *, **
-  kemping triedy *, **

 -  ubytovanie v súkromí -kategória: izba trieda *, **, ***,
                                                      objekt trieda *, **, ***,

                                  prázdninový byt triedy *, **, ***
 ubytovanie vo vysokoškolských internátoch a domovoch mládeže

Poznámka:  Na označovanie ubytovacích zariadení do tried (*) sa vzťahuje vyhláška, ktorou sa 
upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried

Poskytovanie obslužných 
služieb pri kultúrnych a iných 
spoločenských podujatiach 
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Ubytovacie služby 
s poskytovaním prípravy 
a predaja jedál, nápojov 
a polotovarov ubytovaným 
hosťom v ubytovacích 
zariadeniach s kapacitou do 10 
lôžok

Poskytovanie služieb rýchleho 
občerstvenia v spojení s 
predajom na priamu 
konzumáciu

 príprava  a  predaj  na  priamu konzumáciu tepelne  rýchlo upravovaných mäsových výrobkov 
a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál a nápojov; 

 príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych 
nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

 príprava a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne 
vyrábané koncentráty a  mrazené krémy

 príprava  a  predaj  na  priamu konzumáciu jedál,  nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom 
v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

 predaj cukrárenských výrobkov na priamu konzumáciu
 predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezónnych 

jedál na priamu konzumáciu, ak sa nevykonáva viac ako 4 mesiace  v roku
 pečenie mrazených pekárenských polotovarov (fornetti)

Poznámka:  Oprávnenie nezahŕňa možnosť vykonávania pohostinskej činnosti podľa § 38 ods.1 
živnostenského zákona.

Rekreačné, kultúrne a športové služby -  kultúrne, zábavné, rekreačné, športové činnosti

Odporúčané označenie:                                                        Obsahové vymedzenie:

Prevádzkovanie kultúrnych, 
spoločenských a zábavných 
zariadení 

Prevádzkovanie knižníc, múzeí a galérií, kín, botanických a zoologických záhrad a prírodných 
rezervácií, zábavných parkov a lunaparkov, cirkusov

 kolotočov a iných zábavných atrakcií  
 modelingovej agentúry
 umeleckej agentúry
 zoznamovacej agentúry
 svadobnej agentúry
 nevýherných automatov a nevýherných hier
 výherných hier, a to:    

a. športových súťaží s cenami pre účastníkov
b. relaxačného alebo športového charakteru, aj keď na účasť na nich je potrebný vklad , ktorý 

sa účastníkovi hry ak prehrá, nevráti
c. zábavných hier o vecné ceny prostredníctvom hracieho zariadenia, ak vklad nepresahuje 

sumu 10 Sk
d. hier prostredníctvom hracieho zariadenia, v ktorých výhrou je ďalšia hra na tom istom 

hracom zariadení
e. kvízov spočívajúcich v odpovediach na otázky alebo v preukázaní vedomostí a zručností, 

ak je výsledok hry určovaný v prevažnej miere na základe preukázania vedomostí alebo 
zručností

f. hier a tombol, ak herná istina neprekročí sumu 50 000,- Sk,

Organizovanie kultúrnych a 
iných   spoločenských 
podujatí

Organizovanie:
 kongresov a výstav
 módnych prehliadok
 tanečných zábav a diskoték
 rekreačných jázd na koňoch 
    Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je výkon    
    špecializovaných činností v oblasti telesnej výchovy.
 organizačné zabezpečenie spoločenských podujatí (cateringové služby),

Prevádzkovanie športových 
zariadení 

Prevádzkovanie:
 štadiónov 

(futbalové, kriketové, pre pozemný hokej a rugby,...) 
 pretekárskych dráh pre preteky áut, psov alebo koní
 bazénov a plavárni
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 atletických dráh a štadiónov 
 hál a štadiónov pre zimné športy 
 boxerských hál
 golfových ihrísk
 bowlingových dráh
 lyžiarskych vlekov
 tenisových kurtov,

Služby tlačových agentúr Zber a publikovanie informácií 

                                   
Predajné služby

Odporúčané označenie:                                                  Obsahové vymedzenie:

Maloobchod
Kúpa  tovaru  na  účely  jeho  predaja  konečnému 
spotrebiteľovi,

Veľkoobchod 
Kúpa  tovaru  na  účely  jeho  predaja   iným 
prevádzkovateľom živnosti 

Poznámka: V  rámci tejto živnosti nie je možné vykonávať: nákup, 
predaj zbraní a streliva,  predaj pyrotechnických predmetov tried II a 
III a podtriedy T1 (ide o živnosti, na ktoré sa vyžaduje preukázanie 
odbornej kvalifikácie) a tiež nákup a predaj vojenského materiálu (ide 
o činnosť vykonávanú podľa zákona o obchodovaní s vojenským 
materiálom)

Nákup a predaj zabezpečovacích systémov alebo 
poplachových systémov a systémov zariadení 
umožňujúcich sledovanie pohybu  osôb v chránenom 
objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
Komisionársky predaj
Predaj vybraných druhov zvierat
Obchodovanie s chránenými živočíchmi
Obchodovanie s chránenými rastlinami
Predaj leteckých prepravných služieb
Franchisingové služby
Nákup, predaj zbraní a streliva
(pozri k tomu zákon č. 190/2003 Z. z. o zbraniach 
a strelive)

 

Dopravné služby

Odporúčané označenie:                                                        Obsahové vymedzenie:
Údržba  motorových  vozidiel  bez  zásahu  do 
motorickej časti vozidla

 oprava a výmena pneumatík (pneuservis), protektorovanie pneumatík
 vyváženie kolies
 výmena a opravy čelných skiel, okien vozidiel, lepenie bezpečnostných fólií a 

autofólií
 antikorózna úprava vozidiel, umývanie a konzervovanie vozidiel  
 aplikácie antikoróznych a leštiacich prostriedkov pre ochranu karosérie 
 aplikácie antikoróznych prostriedkov  pre ochranu dutín vozidiel, podvozkov, 

      nárazníkov, ložných plôch 
 montáž ťažných zariadení  
 montáž autopríslušenstva –   Poznámka: V rámci tejto služby nie je možné 

     vykonávať montáž, na ktorú sa vyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu,  
     napr.: montáž zabezpečovacích systémov –  je potrebné povolenie podľa     
     zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.
 lakovanie karosérie (bez opravy karosérie) striekaním
 odstraňovanie starých náterov mechanicky, príprava podkladu odmastením
 použitie dizajnérskeho lakovania a písmomaliarstva 

výmena tesniacich prvkov karosérie a opravy vnútorného vybavenia karosérie 
vozidiel,

Vykonávanie odťahovej služby Poznámka: Na výkon činnosti je potrebné získať aj oprávnenie na cestnú 
nákladnú dopravu – na  odvoz vozidla na ložnej ploche nákladného vozidla.

Sťahovacie služby Poznámka: V rámci oprávnenia  je možné vykonávať aj:
prenášanie bremien v rámci budovy, prenášanie bremien z vozidla do budovy 
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a naopak, naloženie bremien do vozidla, prevoz z nakládky na vykládku, vyloženie 
bremien z vozidla, manipulácia s bremenom z nákladného priestoru vozidla až na 
miesto určenia v budove

Nepravidelná  osobná  cestná  doprava 
vykonávaná  cestnými  osobnými  vozidlami, 
ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 
miest na sedenie

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je prevádzkovanie 
vnútroštátnej taxislužby 

Baliace činnosti a manipulácia s tovarom
Nákladná  cestná  doprava  vykonávaná 
vozidlami  s  celkovou  hmotnosťou  do  3,5  t 
vrátane prípojného vozidla
Poskytovanie  služby  vedenia  cudzieho 
motorového vozidla

Ostatné služby

   Odporúčané označenie:                                                             Obsahové vymedzenie:
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Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, 
športových  potrieb  a výrobkov  jemnej 
mechaniky 
  

 brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
 oprava mechanických šijacích strojov 
 oprava a servis športových potrieb a náradia
 oprava hračiek 
 oprava bicyklov a športových potrieb 
 oprava detských kočíkov
 údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov  
 oprava hudobných nástrojov
 projektovanie, montáž, vykonávanie revízii, oprava a údržba meracej

     a regulačnej techniky
 oprava optických prístrojov
 oprava dáždnikov, slnečníkov
 montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
 inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
 výmena skiel na hodinách a hodinkách 
 čistenie skiel hodín a hodiniek ultrazvukom
 výmena remienkov na hodinkách 
 výmena batérií hodiniek a hodín 
 opravy vonkajších skriniek hodín napúšťaním, lakovaním

Poznámka: V rámci tejto živnosti nie je možné vykonávať opravu hodín.
 servis mobilných telefónov
 projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných 

zariadení,
 oprava a údržba elektronických registračných pokladníc,

Oprava  obuvi,  brašnárskeho 
a sedlárskeho tovaru 

 

Poznámka: V  rámci tejto živnosti nie je možné vykonávať najmä:
- opravu ortopedickej obuvi

Oprava odevov, textilu a bytového textilu 
 

 oprava odevov, odevných doplnkov, sceľovanie  textílií
 oprava bytového textilu
 obťahovanie gombíkov
 oprava pančúch

Oprava  kožených  a kožušinových 
výrobkov 

 čistenie a farbenie hotových výrobkov z kože a kožušín 
 úschova kožušinových výrobkov – kožuchov  
 oprava kožuchov a kožušinových výrobkov
 oprava kožených odevov a doplnkov,

Správa bytového, alebo nebytového fondu Obstarávanie a zabezpečovanie prevádzky, údržby, opravy a udržiavania 
spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku 
a príslušenstva, ako aj obstarávanie a zabezpečovanie služieb spojených 
s užívaním bytu, nebytového priestoru, vedením účtu domu v banke, 
vymáhaním škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky a iných nedoplatkov, ako aj s 
užívaním domu ako celku vlastníkmi bytov a nebytových priestorov 
Poznámka: Predmet činnosti je potrebné bližšie špecifikovať, ak  v rámci tejto činnosti 
zamýšľa podnikateľ  vykonávať   priamo údržbárske a opravárenské  činnosti.  Tieto 
činnosti  spravidla nie sú voľnými  živnosťami a na ich vykonávanie sa vyžaduje 
preukázať odbornú spôsobilosť podnikateľa  alebo osoby, ktorá bude odborným garantom 
prevádzkovania tejto činnosti

Údržba  bytového,  alebo  nebytového 
fondu, napr. maliarske práce, upratovacie 
práce 

Poznámka: predmet činnosti je treba špecifikovať;  v rámci tejto činnosti  môže ísť o 
služby, ktoré nie sú považované za voľné živnosti;  na ich poskytovanie sa vyžaduje 
preukázanie odbornej spôsobilosti

Obstarávanie  údržby  a opráv, 
vykonávaných  prostredníctvom  iných 
oprávnených osôb
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve 
a záhradníctve

 vyžínanie trávy, výrez nežiaducich krovín  
 ošetrovanie porastov proti škodcom ( postreky, nátery kmeňov krov) 
 vykonávanie parkových, sadových a záhradných úprav s výnimkou 

     krajinno-architektonických sadovníckych diel (kosenie, hnojenie,   
     čistenie, zavlažovanie, strihanie, tvarovanie, trávnikov a živých  
     plotov, kríkov, drevín, výsadba rastlín a kvetov ...)
 údržba, montáž a prevádzkovanie závlahových systémov a melioračných zariadení
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 poskytovanie služieb poľnohospodárskou technikou (strojmi, 
mechanizmami  a náradím)

 sušenie liečivých a dekoračných rastlín (sušenie, balenie, označovanie etiketami, 
dávkovanie, distribúcia ...)

 pozberové úpravy rastlinných komodít
 pestovanie a rozmnožovanie akvarijných rastlín

Poznámka: V rozsahu oprávnenia nie je možné vykonávať výrobu poľnohospodársku, rastlinnú a 
živočíšnu

Poskytovanie  služieb  súvisiacich  so 
starostlivosťou o zvieratá

 prevádzkovanie hotela a útulku pre zvieratá
( kŕmenie, bežná hygiena, venčenie ...)

 výcvik psov a mačiek
 kozmetické úpravy zvierat, ( čistenie, strihanie ...)
 kŕmenie, pasenie, ustajňovanie, výcvik, čistenie a podkúvanie koní zverených   do 

opatery
 veterinárna asanácia -  zber, zvoz, spracúvanie, odstraňovanie uhynutých  zvierat, 

dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia a                                           dezodorizácia, - 
odchyt opustených a túlavých  zvierat sieťkami a odchytávanie  holubov   sieťkami,

 strihanie oviec, paznechtovanie dobytka
Poznámka: Súčasťou oprávnenia nie sú vlastné chovy.

Poskytovanie  služieb  v  lesníctve  a 
poľovníctve

 ťažba, porez, približovanie dreva a povoznícke služby 
( manipulácia dreva a jeho skladovanie na skládkach ...)

 vykonávanie ochrany rastlín a drevín 
( postreky, nátery, výrezy nežiaducich vetiev ...)

 preparovanie zvierat, úprava poľovníckych trofejí
 poskytovanie služieb lesnou technikou (strojmi, mechanizmami a náradím)

Poskytovanie služieb v rybárstve  poskytovanie služieb v rybárstve technikou (strojmi, mechanizmami 
     a náradím)
 vykonávanie výlovov rybníkov

Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a 
bahna a ich úprava

 dobývanie bahna z vodného dna
 dobývanie a úprava rašeliny
 spracovanie hmôt pre výrobu porcelánu
 výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva
 paletovanie prírodného kameňa
 úprava sadrovca, kriedy, dolomitu, vápenca
 úprava brúsnych materiálov a rôznych minerálov
 odstraňovanie nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov
 čistenie brehov a dna riek, jazier a vodných nádrží

Poznámka: Súčasťou oprávnenia nie je ťažba nerastov a ich úprava priamo pri ich ťažbe 
subjektmi, ktoré ich ťažia.

Vŕtanie studní s dĺžkou do 30m

Kopanie studní

Sprostredkovateľská  činnosť  v  oblasti 
služieb 

 

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb zahŕňa napr.  sprostredkovanie: cestnej 
dopravy, predaja cestovných lístkov , stavebného sporenia, predaja leteckých 
prepravných služieb, verejných kultúrnych podujatí, spojených so správou a prevádzkou 
nehnuteľností, reklamy , spracovania dát cez PC, výskumu, vývoja,  prírodných, 
technických  a spoločenských vied...
Poznámka: V rámci tejto činnosti nie je možné vykonávať činnosti, ak podľa osobitných 
predpisov spĺňajú znaky regulovanej  živnosti, napr.:  
- prevádzkovanie cestovnej kancelárie, - prevádzkovanie cestovnej agentúry, 
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností,                       zasielateľstvo

              
Na základe oprávnenia na túto činnosť nie je možné vykonávať najmä: 
sprostredkovanie poistenia, doplnkového dôchodkového sporenia, sprostredkovanie na 
kapitálovom trhu, činnosť sprostredkovateľov kolektívnych sporov ,  sprostredkovanie 
zamestnania za úhradu  
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Sprostredkovateľská  činnosť  v oblasti 
výroby 

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby zahŕňa napr. sprostredkovanie v oblasti: 
strojárenstva, stavebníctva, potravinárskej výroby, spracovania koží a kožušín, textilnej 
výroby, výroby odevov, výroby obuvi, spracovania dreva,  polygrafickej výroby, 
chemickej výroby, výroby gumárenských a plastových výrobkov , výroby skla, porcelánu 
a keramických výrobkov, ťažkého strojárenstva , elektrotechnickej výroby, výroby 
čalúnnických výrobkov...

Údenárstvo údenie mäsových a hydinových,  rybacích a syrových výrobkov

Služby verejných nosičov a poslov

Skladovanie Poznámka: Oprávnenie nezahŕňa poskytovanie možných doplnkových služieb; 
1. v spojení s obstarávaním prepravy tovaru poskytovanie doplnkových služieb ako 

napr.: manipulácia s nákladom - preklad nákladov, kompletizovanie, baliace činnosti – 
ide o živnosť zasielateľstvo

2. v spojení so skladovaním vybraných poľnohospodárskych komodít, 
ide o činnosť „prevádzkovanie verejného skladu“

Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

Prevádzkovanie výdajne stravy Poznámka:  V spojitosti s dovozom vyrobených jedál v prepravných  
gastronádobách  a termoportoch z iných prevádzok.

Administratívne služby  kancelárske a sekretárske služby
 kopírovacie a rozmnožovacie služby
 činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu

tzv. call centrá
 korektúry textov
 administratívne práce v oblasti colnej deklarácie

Správa  registratúrnych  záznamov  bez 
trvalej dokumentárnej hodnoty

Poznámka:
V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať správu iba tých 
registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty, ktoré vznikli z činnosti 
zaniknutých, resp. zanikajúcich pôvodcov registratúry

Čistiace a upratovacie služby  generálne a bežné čistenie - kancelárske budovy, domy, byty, továrne, obchody, 
inštitúcie ...,

 čistenie a údržba bazénov
 upratovanie vlakov, autobusov, lietadiel 
 ručné umývanie a čistenie interiéru motorových vozidiel 
 prevádzkovanie autoumyvárne 
 čistenie a zimná údržba komunikácií  
 čistenie fasád a pomníkov
 úprava lyžiarskych tratí
 úprava tenisových kurtov a športových plôch,

Prevádzkovanie čistiarne a práčovne  čistenie a údržba  textilu, odevov, chemické čistenie odevov a textilu
 čistenie peria, vlny, pranie, žehlenie a mangľovanie bielizne 
 čistenie kobercov a pokrývok, zberne bielizne,

Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na 
regeneráciu a rekondíciu 

 Prevádzkovanie:  umelej soľnej jaskyne, kryokomôr (nemedicínska kryoterapia), 
poskytovanie kryoterapie celotelovou chladovou procedúrou pre regeneračný 
účinok),  termomasážnych technických zariadení  - masáže poskytované 
prostredníctvom termomasážnych technických zariadení,  solária, sauny, fitnescentra,

Služby súvisiace so skrášľovaním tela  koloristické a vizážistické služby bez zásahov do integrity ľudského tela,  
 ozdobné tetovanie, ozdobná maľba tela,  permanentný make-up 
 denné a večerné líčenie, líčenie pre modeling 
 nástrekové opaľovanie tela
 zhotovovanie príčeskov, parochní
 navrhovanie účesu podľa schematického zobrazenia pomocou  PC 
 úprava vlasov zapletaním  
 nastreľovanie náušníc pomocou nastreľovacej pištole
 piercing 
 aplikácia a modelovanie umelých nechtov, manikúra,

Montáž bezpečnostných dverí s menej 
ako   3-bodovým uzamykacím 
mechanizmom

Poznámka:  Montáž  bezpečnostných  dverí  s viac  ako  3-bodových  uzamykacím 
mechanizmom  možno  vykonávať  na  základe  licencie  podľa  zákona  o  poskytovaní 
služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.
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Poskytovanie  služieb  pre  rodinu  a 
domácnosť

 pranie a žehlenie, varenie, upratovanie, starostlivosť o záhradu 
 obstarávanie nákupov a iných záležitostí súvisiacich s chodom domácnosti , pomoc 

pri krátkodobej opatere detí a starších osôb,
Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je poskytovanie sociálnych služieb 
podľa zákona o sociálnych službách.

Prevádzkovanie verejných WC

Donášková služba
Osadzovanie  a údržba  dopravného 
značenia  a  inštalovanie  dopravných 
značiek
Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych 
a spoločenských podujatí
Hubenie  škodlivých  živočíchov,  rastlín, 
mikroorganizmov,  potláčanie  ďalších 
škodlivých  činiteľov  jedmi,  vrátane 
ochrannej  dezinfekcie,  dezinsekcie, 
deratizácie
Spracovávanie rodokmeňov
Diskotekárska  činnosť  –  činnosť 

disdžokeja 
Činnosť astrológov a numerológov

Veštenie z karát a iných podkladov
Projektovanie a konštruovanie 
elektrických zariadení    
Opravy, plnenie a revízie hasiacich 
prístrojov
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov 
alebo poplachových systémov a systémov 
zariadení umožňujúcich sledovanie 
pohybu a osôb v chránenom objekte, na 
chránenom mieste alebo v ich okolí
Revízie a opravy požiarnych klapiek
Projektovanie, inštalovanie, oprava 
a revízie  
elektrickej požiarnej signalizácie
Projektovanie, inštalovanie, oprava 
a revízie  
stabilných a polostabilných hasiacich 
zar.
Oprava a kontrola požiarnych vodovodov
Oprava a kontrola požiarnych hydrantov
Kontrola, opravy a montáž systémov  
automatického hasenia
Montáž pomerových rozdeľovačov 
nákladov  
vykurovania
Poskytovanie záruk na zabezpečenie 
colného  dlhu           
Prevádzkovanie úschovní batožín
Montáž, oprava, servis a kontrola 
protipožiarnych výplní a uzáverov 
stavebných otvorov
Opravy čalúneného nábytku, dverí, 
sedacích súprav...
Poskytovanie služieb informátora Poznámka:  V rozsahu oprávnenia nie je možné vykonávať činnosti  podľa zákona o 

poskytovaní služieb v oblasti súkromných bezpečnostných služieb.
Správa trhoviska, tržnice, 
príležitostného trhu
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II.  ZOZNAM   SLUŽIEB, KTORÉ  SÚ  REMESELNÝMI  ŽIVNOSŤAMI

Podkladom  pre  spracovanie  tohto  zoznamu  bol  „Zoznam  remeselných  živností  a  ich  obsahové  náplne“,  spracovaný 
Ministerstvom vnútra SR (www.minv.sk).    

Podmienky vydania oprávnenia na poskytovanie služieb. ktoré sú remeselnými živnosťami  :    

Všeobecné podmienky:   vek 18 rokov, bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony. 
                                           Ak fyzická osoba ustanoví zodpovedného zástupcu – odborný garant za výkon služby, musí tieto  
                                           podmienky spĺňať  zodpovedný zástupca. U právnickej osoby musí tieto podmienky spĺňať štatutárny 
                                           orgán a tiež povinne ustanovený zodpovedný zástupca.  U podniku zahraničnej osoby musí podmienky 
                                           spĺňať vedúci  podniku zahraničnej osoby a u organizačnej   zložky podniku zahraničnej osoby vedúci  
                                           organizačnej zložky
Odborné predpoklady:      § 21 alebo § 22 - výučný  list  alebo iný doklad  o ukončení príslušného  učebného alebo študijného  
                                           odboru.  
                                           Ak fyzická osoba  ustanoví  zodpovedného zástupcu musí odborné predpoklady spĺňať  tento 
                                           zodpovedný  zástupca. U právnickej osoby musí odborné predpoklady spĺňať povinne  ustanovený   
                                           zodpovedný  zástupca.  Zodpovedný zástupca môže vykonávať túto funkciu len v jednej prevádzkarni. 
                                           Živnostenský úrad  môže povoliť výnimku, na základe žiadosti podnikateľa.  
                                           Zodpovedný zástupca musí byť v pracovno-právnom vzťahu k podnikateľovi;   to neplatí ak je ním 
                                           manžel,  príbuzný v priamom rade alebo  súrodenec.  V  pracovno- právnom vzťahu  k právnickej 
                                           osobe nemusí byť  zodpovedný zástupca,  ak je zároveň  jej spoločníkom, alebo  členom  a ak ide 
                                           o obec, tak  jej  starosta.                   

Doklady uvedené ako odborné predpoklady (§21 a 22)  je možné nahradiť :
a) výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru s dokladom o vykonaní následnej   
      najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
b)  vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole,  strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi  
      odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej  
      najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore31) alebo
c)  dokladom o ukončení strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre  
     príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni31a) a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v  
     odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
d) diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore31b) a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v  
     odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
e) dokladom o vzdelaní uvedeným v písmenách a) až d) alebo osvedčením o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej  
     ustanovizni a osvedčením o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou alebo
f)  dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky.

 Stavebné služby

  Názov služby                                   Obsahové vymedzenie služby

Murárstvo
napr. murárske, obkladačské, šamotárske práce, kladenie keramických podláh budov /mimo 
reštaurátorských prác/,  realizácia múrov, klenby, vnútorné a vonkajšie omietky, žiaruvzdorné výmurovky, 
zateplovací systém fasád budov, pokladanie špeciálnych dlažieb a pod.  

Tesárstvo napr. montáž krov, drevo stavieb, hoblované krovy, pokrývanie striech strešnými krytinami 

Pokrývačstvo
montáž a dodávka krovu, strešnej krytiny, tepelných izolácií, sadrokartónov, montáž klampiarskych prvkov 
- zvody + žľaby, montáž a dodávka altánkov.

Klampiarstvo
napr. montáž strešných systémov a krytín, montáž okapových systémov, montáž strešných okien, - 
izolatérske práce a pod. 

Izolatérstvo
napr. izolácie stavieb, konštrukcií, potrubí, podláh, zariadení proti nepriaznivým vplyvom tepla, chladu, 
hluku , chvenia a pod. 

Vodoinštalatérstvo 
a kúrenárstvo

napr. montáž, opravy, údržba vnútorných rozvodov (vrátane prípojok z hranice objektov) studenej, teplej 
vody, kanalizácie, vrátane pripojenia armatúr a spotrebičov, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba 
vnútorných rozvodov vykurovania, výmenníkových staníc (týka sa všetkých druhov médií), montáž výstroje 
rozvodov, spotrebičov, individuálne (tlakové a tesnostné) a komplexné odskúšanie vodovodných , 
kanalizačných a vykurovacích systémov, oprava vodovodných batérií a splachovačov.
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Podlahárstvo Kladenie rôznych druhov podláh napr. velkoplošné drevené  parkety, laminátové 

Strechár
Pokladanie, výmena, opravy strešnej krytiny, 

Kamenárstvo 

kamenárske práce spojené s ručnou alebo strojovou úpravou a spracovaním prírodného a umelého kameňa, 
polotovarov a výrobkov delením (napríklad rezaním, štiepaním, lámaním), opracovaním a povrchovou úpravou 
kameňa (napríklad leštením, bosovaním, lemovaním, pretĺkaním, zrnovaním, sekaním, hrotovaním), údržba a 
povrchové úpravy dekoračných a úžitkových výrobkov z kameňa, zhotovovanie profilov a nápisov (sekanie písma), 
osadzovanie a špárovanie kamenných dielov a blokov. Zhotovovanie slohových a figurálnych výrobkov podľa 
zvláštnych zákaziek a ich osadzovanie. Vykonávanie obkladov stavieb (vnútorné a vonkajšie) prírodným alebo 
umelým kameňom (mokrým spôsobom).

Zdravotné a sociálne služby

Opravy protetických 
výrobkov

Opravy individuálne vyrábaných protetických pomôcok, bandáží všetkých druhov, kompresívnych výrobkov, 
kompenzačných pomôcok (osobných),  vybavenia bytu (bez zásahu do stavebníctva), sedacích klinov a bedrových 
opierok.

Opravy 
ortopedickej obuvi

Odber mier pre ortopedickú obuv, zhotovenie pozitívnych a negatívnych odliatkov vrátane korekcie a úpravy kopýt, 
výroba,  skúšky,  úpravy  a opravy  ortopedickej  obuvi,  kontrola  funkčnosti  vrátane  aplikácie  a výdaj  individuálnej 
ortopedickej obuvi.

Turistické služby a služby v cestovnom ruchu – ubytovacie a stravovacie

Pohostinská činnosť, 
vrátane výroby 
hotových jedál pre 
výdajne

príprava a predaj jedál a nápojov, ak sa podávajú na priamu konzumáciu na mieste (ďalej len „predaj 
na priamu konzumáciu“); súčasťou oprávnenia  je aj predaj polotovarov alebo doplnkového tovaru 
a tiež predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných nápojov, koktailov, 
piva, vína a destilátov, zmrzliny (ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty 
a mrazené krémy, tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj 
bezmäsitých jedál

Dopravné služby 

Opravy karosérií Opravy karosérií motorových i nemotorových osobných, nákladných a špeciál. Vozidiel, pracovných strojov 
(samohybných a prípojných, účelových nadstavieb a ich dielov, opravy poškodených častí ručným  alebo strojným 
tvárnením, rovnaním, vyťahovaním, vyklepávaním vyváraním alebo vyvaľovaním. Skompletizovanie výstroje 
karosérií, povrchová úprava.

Diagnostika 
a opravy cestných 
motorových 
vozidiel

Diagnostika,  opravy,  údržba,  servis,  záručné  a pozáručné  prehliadky  a diagnostika,  opravy,  úpravy  a výmeny 
mechanických,  pneumatických,  hydraulických  skupín  a podskupín  vozidiel  ako  aj  elektrického  vybavenia 
motorových vozidiel. Obsahom živnosti je renovácia systémov, konštrukčných častí a samostatných technických 
celkov vozidiel, diagnostika a nastavovanie prevádzkových parametrov vozidiel vrátane nastavenia emisií.

Ostatné služby

Kozmetické služby 
kompletná starostlivosť o všetky typy pleti, masáže tváre a dekoltu, depilácia, vizáž, japonská manikúra, 
parafínové zábaly rúk, solárium...

Manikúra – 
pedikúra

úprava nechtov 
ošetrovanie chodidiel

Pánske, dámske 
a detské 
kaderníctvo

vykonávanie úpravy pánskych, dámskych a detských vlasov strihaním, umývaním, farbením, tónovaním, 
tvarovaním ( vodovou , fúkanou a inou onduláciou), holenie, farbenie, zahusťovanie vlasov.....
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Čistenie a kontrola 
komínov

Hodinárstvo 

zostavovanie, nastavovanie, diagnostika a opravy mechanických, elektromechanických a elektronických časomerných 
prístrojov. Montáž, demontáž, údržba, čistenie, mazanie, skúšanie a nastavovanie hodinových strojčekov a výroba, 
opravy, úpravy a údržba jednotlivých mechanických súčastí hodinových prístrojov s využitím technologických 
postupov z oblasti jemnej mechaniky ručným alebo strojným obrábaním.

Opravy pracovných 
strojov

opravy  pracovných  strojov  (ide  o  stroje,  ktoré  sú  prispôsobené  vykonávať  pracovné  činnosti)  a  ich 
funkčných celkov. Demontáž, kontrola a opravy jednotlivých súčiastok, podskupín a skupín a ich montáže; 
všetky stupne opravárenských prác.  Kontrola funkcií  po vykonaných opravách a uvádzanie opravených 
pracovných strojov do prevádzky.

Opravy stolárskych 
výrobkov v rámci 
činnosti 
„Stolárstvo“

opravy výrobkov z dreva

Opravy zlatníckych 
výrobkov, v rámci 
činnosti „Zlatníctvo 
a klenotníctvo“  

opravy zlatých šperkov..... 

Kachliarstvo zhotovovanie pecí a šporákov, opravy a rekonštrukcie

Inštalácia a opravy 
chladiarenských 
zariadení

Inštalácia, opravy, revízie a skúšky chladiacich a mraziacich zariadení (chladničiek, mrazničiek, chladiacich 
skríň, chladiaceho nábytku, distribučných chladiacich zariadení /skrine, vitríny, boxy/), výčapných stolov, 
chladiacich dopravných zariadení, doskových zmrazovačov. Údržba chladiacich systémov podľa 
dokumentácie výrobcov. Montáž, servis, technické prehliadky a oprava klimatizačných zariadení  (aj v 
autách)  a súvisiace stavebno-technické práce.

Montáž, 
rekonštrukcia a 
údržba 
vyhradených 
technických 
zariadení

Montáž, rekonštrukcia a údržba elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích  zariadení 
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III.  ZOZNAM SLUŽIEB, KTORÉ SÚ VIAZANÝMI  ŽIVNOSŤAMI 

Podmienky  vydania oprávnenia na poskytovanie služieb, ktoré sú viazanými živnosťami  :    
Všeobecné podmienky:   vek 18 rokov (ak nie je v tabuľke  uvedené inak),  bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony. 
                                         Ak fyzická osoba ustanoví zodpovedného zástupcu ( odborný garant vykonávania služby), musí tieto 
                                         podmienky   spĺňať  zodpovedný zástupca
                                         U právnickej osoby musí tieto podmienky spĺňať štatutárny orgán a tiež povinne ustanovený zodpovedný 
                                         zástupca.  U podniku zahraničnej osoby musí podmienky spĺňať vedúci podniku zahraničnej osoby 
                                         a u organizačnej   zložky podniku zahraničnej osoby vedúci organizačnej zložky
Odborné predpoklady:   uvedené v zozname, v 2.  stĺpci,   s uvedením odkazu na  príslušný  predpis v 3. stĺpci, ktorý stanovuje  
                                         podmienky  poskytovania tej ktorej služby.  
                                         Ak fyzická osoba  ustanoví  zodpovedného zástupcu musí odborné predpoklady spĺňať  tento zodpovedný  
                                         zástupca. U právnickej osoby musí odborné predpoklady spĺňať povinne  ustanovený zodpovedný  
                                         zástupca. 
                                         Zodpovedný zástupca môže vykonávať túto funkciu len v jednej prevádzkarni. Živnostenský úrad 
                                         môže povoliť výnimku, na základe žiadosti podnikateľa.   Zodpovedný zástupca musí byť v pracovno-
                                         právnom vzťahu k podnikateľovi;   to neplatí ak je ním manžel,  príbuzný v priamom rade alebo  
                                         súrodenec.   V  pracovno- právnom vzťahu  k právnickej osobe nemusí byť  zodpovedný zástupca,  ak je  
                                         zároveň   spoločníkom, alebo  členom tejto právnickej osoby  a ak ide o obec, tak  jej  starosta.               

Obchodné služby

Spracovanie výbušnín, 
vrátane pyrotechnických 
výrobkov, výskum, vývoj 
výbušnín

vysokoškolské alebo postgraduálne vzdelanie 
s vyučovacím predmetom 
výroba výbušnín v rozsahu nejmenej dvoch semestrov 
alebo štyroch trimestrov

§ 23 ods. 1 písm. d) a § 36b ods. 1 
zákona č. 51/1988 Zb. v znení 
zákona č. 577/2007 Z. z.

Ničenie a zneškodňovanie 
výbušnín pri výskume, 
vývoji,

osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané ministerstvom 
hospodárstva

(pre osvedčenie - skúška,  vysoká škola príslušného smeru a 
najmenej päť rokov praxe v odbore)

§ 5 vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z. 
z. o požiadavkách na 
kvalifikáciu .........

Bezpečnostný technik
osvedčenie bezpečnostného technika - vydáva skúšobná 
komisia príslušnej strednej školy alebo právnická osoba 
oprávnená na výchovu a vzdelávanie,

(pre osvedčenie - úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné 
odborné vzdelanie a skúška  alebo odborné vzdelanie v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, skúška v rámci 
stredoškolského štúdia s maturitou alebo vysokoškolského štúdia 
) 

§ 23 zákona č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci...

Autorizovaný bezpečnostný 
technik

osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika 
vydané Národným inšpektorátom práce

(pre osvedčenie - skúška, kvalifikácia ako bezpečnostný technik 
+ 2 roky praxe alebo kvalifikácia ako bezpečnostný technik a 
najmenej päťročné plnenie odborných činností v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v štátnozamestnaneckom 
pomere alebo v služobnom pomere) 

§ 24 zákona č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci...

Bezpečnostnotechnické 
služby

- oprávnenie vydané Národným 
   inšpektorátom práce
(pre oprávnenie - preukázanie, že na výkon tejto služby má 
osoba, ktorá mieni činnosť vykonávať odborných 
zamestnancov, vypracované pracovné postupy, organizačné 
zabezpečenie, 
primerané pracovné priestory, 
primerané technické a prístrojové vybavenie)
alebo 
- osvedčenie bezpečnostného technika      alebo 
autorizovaného  bezpečnostn. technika  (pozri vyššie)

§ 21, 23, 24 zákona č. 124/2006 Z. 
z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci... 

Reštaurovanie, s výnimkou 
kultúrnych pamiatok 
a zbierkových predmetov, 

- stredoškolské vzdelanie reštaurátorského zamerania a 3 
roky praxe v odbore reštaurovania    alebo 
- úplné stredné vzdelanie príbuzného odboru a 5  rokov 

Zák. č. 200/1994 Z. z. 
o reštaurátoroch a reštaurátorskej 
činnosti
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ktoré sú dielami výtvarného 
umenia  (§ 3 ods. 1 písm. d) 
bod 10) 

praxe v odbore reštaurovania  alebo
- vysokoškolské umelecké vzdelanie reštaurátorského 
zamerania alebo príbuzného odboru a 1 rok  praxe v odbore 
reštaurovania

Technik požiarnej ochrany 

Špecialista požiarnej 
ochrany

-  osvedčenie vydané Krajským riaditeľstvom hasičského a 
záchranného zboru     alebo
-  osvedčenie vydané ministerstvom vnútra

(pre osvedčenie platí najmenej úplne stredné vzdelanie, prax, 
odborná príprava; osvedčenie možno vydať aj absolventom 
stredných škôl so študijným zameraním požiarna ochrana do 5 
rokov od ukončenia)

§ 11 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi.................

Prevádzkovanie  závodného 
hasičského útvaru 

oprávnenie vydané ministerstvom vnútra

(pre oprávnenie - teoretická príprava, praktický výcvik a fyzická 
príprava, ktorej súčasťou je tiež hasičský šport).

§ 17 odsek 1 písm. n) zákona č. 
314/2001 Z. z.  o ochrane pred 
požiarmi

Odborné poradenské služby 
pre uchádzačov 
a záujemcov o zamestnanie

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa § 43 ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti............

Činnosť autorizovanej 
osoby

(posudzovanie zhody)

rozhodnutie o autorizácii vydané úradom pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo 

(pre rozhodnutie - preukázanie podmienok, že osoba, ktorá 
mieni činnosť vykonávať napr. zamestnáva odborne spôsobilé 
osoby,  má technické prostriedky a prístrojové vybavenie, je 
schopná organizačne zabezpečiť nestrannosť výkonu činnosti,  je 
schopná zabezpečiť ochranu údajov -obchodné tajomstvo 
a iných údajov, má poistenie pre prípad zodpovednosti za 
spôsobenú škodu, má sídlo/ bydlisko na území SR; 
preukázanie iných podmienok – vzdelanie, prax a pod.)

§ 11 zákona č. 264/1999 Z. z. o 
technických požiadavkách na 
výrobky a o posudzovaní zhody a o 
zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších 
predpisov; 

§ 15 zákona č. 90/1998 Z. z. 
o stavebných výrobkoch

Geodetické a kartografické 
činnosti

(mimo činnosti 
autorizovaných geodetov 
a kartografov)

-   vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézie a kartografie a 3 
roky praxe v odbore alebo
-   úplné stredné geodetické a kartografické vzdelanie a tri roky 
praxe v odbore alebo 
-   ak ide o osobu z iného štátu Spoločenstva uznané vzdelanie 
a prax podľa zákona  293/2007 Z. z. o uznávaní odborných 
kvalifikácií ministerstvom školstva

§ 5 zákona č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii

Projektovanie pozemkových 
úprav

osvedčenie vydané ministerstvom pôdohospodárstva

(pre osvedčenie - doklad o absolvovaní  vysokej školy 2. stupňa 
technického smeru so zameraním na pozemkové úpravy, 
geodéziu a kartografiu, vodné hospodárstvo, lesné hospodárstvo 
alebo poľnohospodárskeho smeru so zameraním na záhradníctvo 
a krajinné inžinierstvo alebo prírodovedného smeru so 
zameraním na životné prostredie a geografiu, banskomeračského 
zamerania;  doklad o odbornej praxi v oblasti pozemkových 
úprav v trvaní najmenej troch rokov, výpis z registra trestov) 

§ 25 odsek 1 a § 25a zákona č. 
330/1991 Zb. o pozemkových 
úpravách , usporia -daní 
pozemkového vlastníctva, pozem 
-kových úradoch, pozemkovom 
fonde a o pozemkových 
spoločenstvách.........

Činnosť odborného lesného 
hospodára

osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané príslušným 
orgánom štátnej správy lesného hospodárstva

(pre osvedčenie – vysoká škola lesníckeho zamerania 2. stupňa a 
najmenej trojročná prax v lesníckych činnostiach alebo vysoká 
škola lesníckeho zamerania 1. stupňa a najmenej päťročná prax v 
lesníckych činnostiach, alebo vyššie odborné vzdelanie 
lesníckeho zamerania alebo úplné stredné odborné vzdelanie 
lesníckeho zamerania a najmenej päťročná prax v lesníckych 
činnostiach, ďalej skúška) 

§ 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. 
o lesoch

Vyhotovovanie programov 
starostlivosti o lesy

osvedčenie o odbornej spôsobilosti a osvedčenie 
o technickej spôsobilosti
vydané ministerstvom pôdohospodárstva

(pre osvedčenie – vysoká škola lesníckeho zamerania 2. stupňa a 
najmenej päťročná prax v hospodárskej úprave lesov, skúška, 
technická spôsobilosť.
Právnická osoba je odborne spôsobilá, ak aspoň jeden jej 
spoločník, člen alebo jej zamestnanec, zodpovedný za 
vyhotovenie plánu, je držiteľom osvedčenia o odbornej 

§ 42 zákona č. 326/2005 Z. z. 
o lesoch....
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spôsobilosti  a nie je spoločníkom, členom alebo zamestnancom 
inej právnickej osoby oprávnenej na vyhotovovanie plánov.
Technicky spôsobilá je osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o 
technickej spôsobilosti vydaného ministerstvom)

Klasifikácia jatočne 
opracovaných tiel

osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané ministerstvom 
pôdohospodárstva

(pre osvedčenie – zdravotná spôsobilosť, aspoň stredoškolské 
vzdelanie v odbore poľnohospod.,  potravinárskom alebo 
veterinárnom, tri roky odbornej praxe, absolvovanie odbornej 
prípravy, skúška)   

§ 7 odsek 5 zákona č. 491/2001 Z. z. 
o organizovaní trhu s vybranými 
poľnohospodárskymi výrobkami.......

Prevádzkovanie verejných 
vodovodov I. až III. 
kategórie a prevádzkovanie 
verejných kanalizácií I. až 
III. Kategórie

osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané ministerstvom 
životného prostredia

(pre osvedčenie - bezúhonnosť, skúška, 
skončenie úplného stredného odborného vzdelania technického 
alebo prírodovedného zamerania a 10 rokov odbornej praxe 
alebo  úplného stredného vzdelania s pomaturitným štúdiom 
príslušného technického alebo prírodovedného zamerania a 
7rokov odbornej praxe alebo
skončenie vysokoškolského vzdelania 1. stupňa v príslušnom 
technickom alebo prírodovednom odbore a  7 rokov odbornej 
praxe alebo skončenie vysokoškolského vzdelania 2. stupňa v 
príslušnom technickom alebo prírodovednom odbore a 5 rokov 
odbornej praxe alebo rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní 
alebo o uznaní odbornej kvalifikácie a doklad o vykonaní 
odbornej praxe)

§ 6 odsek 3 zákona č. 442/2002 Z. z. 
o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách a o zmene a doplnení 
zákona č. 276/2001 Z. z. ..................

Činnosť vykonávaná 
banským spôsobom*) 

Projektovanie 
a navrhovanie objektov, 
zariadení a prác, ktoré sú 
súčasťou banskej činnosti 
a činnosti vykonávanej 
banským spôsobom

Projektovanie trhacích prác 
veľkého rozsahu

osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané príslušným 
obvodným banským úradom 

(pre osvedčenie – vzdelanie, prax, skúška,  zameraná na 
príslušnú činnosť; skúška – teoretické znalosti a znalosť 
právnych predpisov)

§ 5 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb. v 
znení zákona 577/2007 Z. z. banský 
zákon,     § 5 vyhlášky MH SR č. 
208/1993 Z. z. 
o požiadavkách na kvalifikáciu a 
o overovaní odbornej spôsobilosti 
pracovníkov pri banskej činnosti 
a činnosti vykonávanej banským 
spôsobom ;
*)v rozsahu § 3 písm. a) zákona č. 
51/1988 Zb. v znení zák. č.577/2007 
Z.z.

Sprostredkovanie predaja, 
prenájmu a kúpy 
nehnuteľností (realitná 
činnosť)

-  vysokoškolské vzdelanie ekonomického, právnického, 
stavebného alebo architektonického smeru   alebo 
-  úplné stredné vzdelanie a 5 rokov      praxe v odbore 

 Činnosť energetického  

 audítora

osvedčenie o zápise do zoznamu energetických audítorov, ktorý 
vedie  ministerstvo hospodárstva  a výstavby 

(pre osvedčenie -   vysoká škola technického,   ekonomického 
alebo prírodovedeckého smeru, zamerané na matematiku, fyziku, 
alebo  chémiu, odborná prax 3 alebo 4 roky podľa stupňa 
vzdelania (možno nahradiť čestným prehlásením), skúška,  výpis 
z registra trestov;  skúšku  vykonáva a osvedčenie vydáva 
organizácia určená ministerstvom)

§ 9 odsek 1 zákona č. 476/2008 Z. z. 
o energetickej 
efektívnosti....................

Vývoj zbraní alebo streliva stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo a dva roky 
praxe v odbore alebo 10 rokov praxe v odbore

190/2003 Z. z. o strelných zbraniach 
a strelive .......

I
Opravy, úpravy, ničenie, 
znehodnocovanie rezu 
zbraní 

stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo a dva roky 
praxe v odbore alebo 10 rokov praxe v odbore

190/2003 Z. z. o strelných zbraniach 
a strelive ............

Stavebné služby

Vypracovanie dokumentácie a 
projektu jednoduchých stavieb, 

vysokoškolské alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie 
príslušného technického smeru

§ 45 ods. 6 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a 
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drobných stavieb a zmien 
týchto stavieb

stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) ......

Obstarávanie 
územnoplánovacích podkladov 
a územnoplánovacej 
dokumentácie

preukaz  odbornej  spôsobilosti  vydaný  ministerstvom 
hospodárstva a  výstavby 

(pre  získanie  preukazu  – vysoká  škola  alebo  bakalárske  vzdelanie 
príslušného smeru a najmenej  tri  roky praxe v odbore alebo úplne 
stredoškolské  vzdelanie  príslušného  smeru  a  najmenej  päť  rokov 
praxe v odbore, skúška, bezúhonnosť)

§ 2a  odsek 5 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) ......

Vyhotovovanie dokumentácie 
ochrany prírody a krajiny

potvrdenie  o zápise  do  zoznamu  odborne  spôsobilých  osôb 
ministerstva životného prostredia

(podmienka zápisu - bezúhonnosť, vysoká škola s prírodovedným, 
lesníckym alebo poľnohospodárskym zameraním a najmenej tri roky 
praxe v problematike ochrany prírody a krajiny. Právnická osoba 
musí zamestnávať aspoň jednu osobu spĺňajúcu uvedené kvalifikačné 
predpoklady a musí mať vo svojej zriaďovacej listine alebo štatúte86) 
uvedenú činnosť v oblasti environmentalistiky)

§ 55 zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane 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

- vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo 
architektonického smeru alebo 
- odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a 3 roky 
praxe v odbore

§ 44 ods. 2  zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) ......

Výkon činnosti stavbyvedúceho 
alebo
Výkon činnosti stavebného 
dozoru Energetická certifikácia

- osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti vydané 
Slovenskou komorou stavebných inžinierov 
alebo
- osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti v inom 
členskom štáte

(pre osvedčenie -  skúška odbornej spôsobilosti – poznatky z 
právnych predpisov a technických noriem, obhajoba vlastných diel a 
preverenie schopností uchádzača samostatne vykonávať vybrané 
činnosti vo výstavbe)

§ 31 ods. 2 písm. j) a k) a  § 21 
ods. 1 až 3, 5  a  6  zákona č. 
138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch 

Technické osvedčovanie 
stavebných výrobkov

oprávnenie vydané ministerstvom hospodárstva a výstavby

(pre oprávnenie najmä - zamestnávanie osoby, ktoré má odborné 
predpoklady a osobné schopnosti, povinnosť zachovávať mlčanlivosť 
o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom 
práce, technické prostriedky a prístrojové vybavenie, schopnosť 
overovať vhodnosť použitia stavebných výrobkov v stavbe, 
nestrannosť výkonu činností, objektivita meraní, písomných správ 
a protokolov, prehľad o dokumentoch vydávaných Európskou 
organizáciou pre technické osvedčovanie a o vydaných technických 
špecifikáciách, schopnosť  zabezpečiť, že technické osvedčovanie 
bude v súlade s týmito dokumentmi, trvalý pobyt alebo sídlo na 
území Slovenskej republiky)

§ 4 ods. 4, § 5 zákona  č. 
90/1998 Z. z.    o stavebných 
výrobkoch.......

Vykonávanie činnosti 
koordinátora bezpečnosti  

-   osvedčenie o  odbornej spôsobilosti na výkon činnosti 
stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru, vydané Slovenskou 
komorou stavebných inžinierov  (pozri vyššie)   alebo
-   osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika (ABT) 
vydané Národným inšpektorátom práce

(pre osvedčenie ABT – osvedčenie bezpečnostného technika a 2 roky 
praxe, skúška; 
Pre osvedčenie bezpečnostného technika - úplné stredné vzdelanie 
alebo úplné stredné odborné vzdelanie, skúška u osoby oprávnenej na 
výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou, alebo odborné 
vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
osvedčenie bezpečnostného technika na základe skúšky v rámci 
úplného stredoškolského štúdia alebo vysokoškolského štúdia na 
škole, ktorá má oprávnenie na výchovu a vzdelávanie 
bezpečnostného technika)

§ 6 ods. 1 nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko 

§ 24 odsek 7 zákona č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri 
práci .............
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Predajné služby

Skladovanie, uvádzanie 
reprodukčného  materiálu 
lesných drevín do obehu

osvedčenie  o odbornej  spôsobilosti  vydané  ministerstvom 
pôdohospodárstva

(pre osvedčenie – úplne stredné vzdelanie v odbore lesníckom alebo 
poľnohospodárskom alebo vysoká škola najmenej 1. stupňa v odbore 
lesníckom, poľnohospodárskom alebo prírodovednom rastlinného 
zamerania, 
bezúhonnosť, skúška z oblasti reprodukčného materiálu podľa § 32 
ods. 2 písm. k) zákona
Právnická osoba priloží doklad o tom, že činnosť zabezpečí 
zamestnancom alebo inou fyzickou osobou, ktorá je držiteľom 
osvedčenia. Podobne tak aj u fyzickej osoby. 
Ministerstvo vydá osvedčenie fyzickej osobe alebo právnickej osobe 
z členského štátu Európskej únie podľa § 24 ods. 1, ak je žiadateľ 
držiteľom obdobného dokladu vydaného v inom členskom štáte 
Európskej únie)

§ 24 zákona č. 217/2004 Z. z. 
o lesnom  reprodukčnom 
materiáli ........

Predaj  prípravkov  na 
ochranu  rastlín  alebo  iných 
prípravkov

osvedčenie  o odbornej  spôsobilosti  vydané   fyzickou  alebo 
právnickou  osobou  poverenou  ministerstvom 
pôdohospodárstva,  s  akreditáciou   na  danú  činnosť,  alebo 
vydané príslušným orgánom iného členského štátu. 

(pre osvedčenie - úspešné absolvovanie odborného  vzdelávania, bol 
podnikateľom  v  oblasti  prípravkov  na  ochranu  rastlín  alebo  iných 
prípravkov  alebo  bol  zodpovednou  osobou  za  činnosti  spojené  s 
podnikaním  v  oblasti  prípravkov  na  ochranu  rastlín  alebo  iných 
prípravkov aspoň päť rokov nasledujúcich po sebe,  pričom činnosť 
nebola skončená skôr ako dva roky pred podaním žiadosti)

§  18  odsek  1  zákona  č. 
193/2005  Z.  z. 
o rastlinolekárskej 
starostlivosti.........

Predaj pyrotechnických 
predmetov tried II a III a 
podtriedy T1 

-   oprávnenie pyrotechnika alebo strelmajstra alebo odpaľovača 
ohňostrojov vydané organizáciou poverenou Hlavným banským 
úradom  alebo
-   potvrdenie o kvalifikácii predavača pyrotechnických 
výrobkov vydané organizáciou poverenou Hlavným banským 
úradom 

(pre potvrdenie -  absolvovanie výučby predavačov pyrotechnických 
výrobkov v organizácii poverenej Hlavným banským úradom)

§ 36d ods. 12 zákona č. 
51/1988 Zb. v znení zákona č. 
577/2007 Z. z. banský zákon

III

Organizovanie dobrovoľných 
dražieb

- vysokoškolské vzdelanie a tri roky praxe alebo
- úplné stredné vzdelanie, osem  rokov praxe

527/2002 Z. z. 
o dobrovoľných 
dražbách ..................

Zmenárne devízová licencia udelená Národnou bankou Slovenska

(pre získanie licencie – dôveryhodnosť (definuje zákon), úplné 
stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie; 
U právnickej osoby musí spĺňať podmienky osoba, prostredníctvom 
ktorej sa bude vykonávať činnosť; osoba, ktorá je štatutárnym 
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, musí byť dôveryhodnou 
osobou)

§ 6 zákona č. 202/1995 Z. z. 
Devízový zákon.......

Vzdelávacie služby

Prevádzkovanie autoškoly osvedčenie o registrácii autoškoly vydané príslušným obvodným 
úradom dopravy 

§ 3 ods. 8 zákona č. 93/2005 Z. 
z. o autoškolách.......
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(pre osvedčenie - úplné stredoškolské vzdelanie, najmenej dva roky 
praxe prevádzkovateľa autoškoly, zodpovedného zástupcu v autoškole 
alebo inštruktora autoškoly počas troch rokov pred podaním žiadosti.
Dokladom o praxi sú listiny preukazujúce prevádzkovanie autoškoly, 
výkon funkcie zodpovedného zástupcu alebo vykonávanie činnosti 
inštruktora autoškoly. Úrad môže uznať aj iné doklady o praxi, 
prípadne čestné vyhlásenia alebo potvrdenia o predchádzajúcich 
zamestnaniach žiadateľa a o jeho postavení, druhu a dĺžke činnosti 
v nich)

Inštruktor autoškoly inštruktorský preukaz vydaný príslušným obvodným úradom 
dopravy

(pre získanie preukazu inštruktora - úplné stredné vzdelanie, vek 25 
rokov, bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony, podľa 
psychologického vyšetrenia spôsobilosť vykonávať činnosť inštruktora 
autoškoly, vodičské oprávnenie tej skupiny alebo skupín, na ktorú 
žiada inštruktorské oprávnenie, 
najmenej trojročná prax vedenia motorového vozidla tej skupiny alebo 
skupín, na ktorú žiada inštruktorské oprávnenie, inštruktorská skúška).

§ 8, 9 a 10 zákona č. 93/2005 
Z. z. o autoškolách ........

Vyučovanie v odbore cudzích 
jazykov alebo

Prekladateľské a tlmočnícke 
služby*)

-   dokončené štúdium príslušných jazykov na vysokej škole 
alebo vysvedčenie o zložení štátnej jazykovej skúšky alebo 
-   preukázanie aspoň 10-ročného pobytu v štáte s úradným 
jazykom, ktorý sa má vyučovať, prekladať alebo tlmočiť

*) nevzťahuje sa na výkon 
činnosti súdnych tlmočníkov 
a prekladateľov podľa zákona 
č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, 
tlmočníkoch a prekladateľoch 
a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

Vyučovanie v odbore umenia
-   dokončené štúdium na príslušnej umeleckej škole alebo 
-   spôsobilosť preukázaná 10-ročnou praktickou činnosťou v 
odbore

Poradenstvo, výchova 
a vzdelávanie v oblasti 
ochrany práce*)

*)  len v oblasti pôsobnosti 
dozoru štátnej banskej správy;

oprávnenie vydané  Hlavným banským úradom

(pre oprávnenie najmä  - vypracovaný vzorový projekt výchovy a 
vzdelávania, materiálno-technické zabezpečenie,
odborná spôsobilosť, prax najmenej tri roky, osvedčenie o absolvovaní 
lektorského kurzu alebo doklad o absolvovaní pedagogickej prípravy, 
jeden alebo viacerí zástupcovia  s odbornou spôsobilosťou na činnosť, 
jedna osoba alebo viaceré osoby s odbornou spôsobilosťou, s odbornou 
praxou najmenej tri roky a lektorskou spôsobilosťou na jednotlivé 
činnosti, ak fyzická osoba sama nemá odbornú spôsobilosť na činnosť 
výchova a vzdelávanie; 
Právnická osoba musí mať jedného alebo viacerých odborných 
zástupcov a určeného jedného školiteľa alebo viacerých školiteľov s 
odbornou spôsobilosťou na činnosť, na ktorú žiada vydať oprávnenie, 
má vypracovaný vzorový projekt výchovy a vzdelávania a materiálno-
technické zabezpečenie výchovy a vzdelávania) 

§ 5 ods. 6 zákona č. 51/1988 
Zb. v znení zákona 577/2007 Z. 
z. banský zákon,     
§ 27 odseky 3 až 5 zákona č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci... 

Výchova a vzdelávanie 
v oblasti ochrany práce 

oprávnenie vydané Národným inšpektorátom práce 

(pre oprávnenie najmä  - vypracovaný vzorový projekt výchovy a 
vzdelávania, materiálno-technické zabezpečenie,
odborná spôsobilosť, prax najmenej tri roky, osvedčenie o absolvovaní 
lektorského kurzu alebo doklad o absolvovaní pedagogickej prípravy, 
jeden alebo viacerí zástupcovia  s odbornou spôsobilosťou na činnosť, 
jedna osoba alebo viaceré osoby s odbornou spôsobilosťou, s odbornou 
praxou najmenej tri roky a lektorskou spôsobilosťou na jednotlivé 
činnosti, ak fyzická osoba sama nemá odbornú spôsobilosť na činnosť 
výchova a vzdelávanie; 
Právnická osoba musí mať jedného alebo viacerých odborných 
zástupcov a určeného jedného školiteľa alebo viacerých školiteľov s 
odbornou spôsobilosťou na činnosť, na ktorú žiada vydať oprávnenie, 
má vypracovaný vzorový projekt výchovy a vzdelávania a materiálno-
technické zabezpečenie výchovy a vzdelávania)

§ 27 odsek 3 až 5 zákona č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci... 

Prevádzkovanie vzdelávacích 
zariadení na prípravu 
vykonávania špecializovaných 

potvrdenie o akreditácii vydané ministerstvom školstva na 
základe odporúčania akreditačnej komisie, ktorá je    poradným 
orgánom ministerstva školstva

§ 11 ods. 4 zákona č. 288/1997 
Z. z. o telesnej kultúre a o 
zmene a doplnení zákona č. 
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činností v oblasti telesnej 
kultúry

(pre potvrdenie - odborná spôsobilosť alebo vzdelávacia aktivita, na 
ktorú sa požaduje akreditácia, doklady o odbornej a pedagogickej 
spôsobilosti vyučujúcich a ich písomný súhlas s účasťou v lektorskom 
zbore a v zozname školiteľov, údaje o materiálnom a technickom 
vybavení vzdelávacieho zariadenia, vzdelávací program zodpovedajúci 
rozsahom a náročnosťou špecializovanej činnosti)

455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní .........

Vykonávanie odbornej 
prípravy na úseku ochrany 
pred požiarmi  

oprávnenie vydané ministerstvom vnútra

(pre oprávnenie - zabezpečenie lektorov a predloženie dokladov o ich 
odbornej kvalifikácii, vypracovanie a vedenie základnej pedagogickej 
dokumentácie, 
zabezpečenie materiálno-technického vybavenia procesu vzdelávania 
podľa druhu odbornej prípravy)

§ 12 ods. 1 zákona č. 314/2001 
Z. z. o ochrane pred 
požiarmi ..................

Vykonávanie školení a skúšok 
žiadateľov o vydanie 
osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti bezpečnostného 
poradcu

poverenie ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií

(pre poverenie v oblasti vodnej dopravy -  miesto podnikania alebo 
sídlo na území SR,  bez možnosti  podnikať v oblasti prepravy 
nebezpečného tovaru, výpis z obchodného registra, živnostenského 
registra alebo obdobného registra nie starší ako tri mesiace, skúšobný 
poriadok, zoznam skúšobných otázok, 
zoznam lektorov a doklady o ich kvalifikácii a praxi v oblasti 
prepravy, nakládky a vykládky nebezpečného tovaru)

§ 5a ods. 7 zákona č. 338/2000 
Z. z. o vnútrozemskej 
plavbe .......
§ 20 ods. 11 zákona 168/1996 
Z. z. o cestnej doprave

Vykonávanie odbornej 
prípravy    na úseku prevencie 
závažných priemyselných 
havárií

oprávnenie vydané ministerstvom životného prostredia 

(pre oprávnenie - zabezpečenie lektorov a predloženie dokladov o ich 
odbornej kvalifikácii a praxi, vypracovanie a vedenie základnej 
pedagogickej dokumentácie, zabezpečenie materiálno-technického 
vybavenia a organizačno-personálneho riadenia procesu odbornej 
prípravy)

§ 13 zákona č. 261/2002 Z. z.
 o prevencii závažných 
priemyselných havárií 
a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

Odborná príprava v oblasti 
environmentálneho 
manažérstva a auditu

oprávnenie vydané ministerstvom životného prostredia

(pre oprávnenie – zabezpečenie lektorov a predloženie dokladov o ich 
odbornej kvalifikácii a praxi, vypracovanie učebných osnov a vedenie 
základnej pedagogickej dokumentácie preukazujúcej rozsah účasti 
školených osôb na procese odbornej prípravy, 
zabezpečenie materiálno-technického vybavenia a organizačno-
personálneho riadenia procesu odbornej prípravy)

§ 18 ods. 1 zákona č. 491/2005 
Z. z. 
o environmentálnom overovaní 
a registrácii organizácií v 
schéme Európskeho 
spoločenstva pre 
environmentálne manažérstvo a 
audit ....

Environmentálne služby

Posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie

osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané ministerstvom 
životného prostredia

(pre osvedčenie - odborná príprava, 
skúška, bezúhonnosť, minimálne úplné stredné odborné vzdelanie 
príslušného smeru, prax, zápis v zozname.

U právnickej osoby v zriaďovacej listine alebo štatúte musí byť 
činnosť uvedená alebo právnická osoba má oprávnenie na podnikanie 
v odbore činnosti alebo v oblasti činnosti, v ktorej  žiada zapísanie do 
zoznamu, zodpovedný zástupca musí byť zapísaný v zozname

§ 61 zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie ...........

Oprávnené overovanie správ 
o emisiách skleníkových 
plynov z prevádzky

osvedčenie o zápise do registra oprávnených overovateľov 
ministerstva  životného prostredia 

(pre  zápis  - bezúhonnosť, 
 skúška odbornej spôsobilosti, 
vysokoškolské vzdelanie technického smeru 2.  stupňa a najmenej 
trojročná odborná prax alebo vysokoškolské vzdelanie technického 
smeru 1. stupňa a najmenej šesťročná odborná prax.

Oprávnený overovateľ nemôže overovať správy prevádzkovateľov, s 
ktorými je personálne, ekonomicky alebo inak zmluvne prepojený.

§ 15 odsek 4 zákona č. 
572/2004 Z. z. o obchodovaní 
s emisnými kvótami ............... 
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Činnosť vodohospodára
-  vysokoškolské vzdelanie  2. stupňa v odbore technických vied 
alebo prírodných vied a najmenej trojročná odborná prax  alebo 
-   úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru a 
najmenej šesťročná odborná prax   prípadne 
-   vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore technických vied 
alebo prírodných vied a najmenej štvorročná odborná prax

§ 70 zákona č. 364/2004 Z. z. 
o vodách a o zmene zákona č. 
372/1990 Zb. 
o priestupkoch ...........

Odborná prax  je prax 
vodohospodárskeho smeru, 
chemicko-technologického 
smeru alebo iného príbuzného 
smeru.

Kvalitatívne a  kvantitatívne 
zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného 
prostredia na účely 
posudzovania ich možného 
vplyvu na zdravie 

osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané úradom verejného 
zdravotníctva 

(pre  osvedčenie - ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v 
odbore verejné zdravotníctvo, v technickom odbore alebo 
prírodovednom odbore a najmenej tri roky odbornej praxe, 
osvedčenie o akreditácii laboratórneho skúšania, odberov vzoriek a 
meraní fyzikálnych faktorov, skúška) 

§ 15 zákona č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji 
 verejného zdravia .........

Hodnotenie zdravotných 
rizík zo životného prostredia

osvedčenie o odbornej spôsobilosti  vydané úradom verejného 
zdravotníctva 

(pre osvedčenie - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore verejné 
zdravotníctvo, v lekárskom odbore, v technickom odbore alebo 
prírodovednom odbore a najmenej tri roky odbornej praxe, skúška)

§ 15 zákona č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji 
 verejného zdravia .........

Aplikácia na ochranu rastlín 
alebo iných prípravkov

-  osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané osobou (fyzickou/
právnickou) poverenou  ministerstvom pôdohospodárstva, ak je 
akreditovaná na danú činnosť alebo 
-   osvedčenie  vydané  príslušným  orgánom  iného  členského 
štátu.

(pre osvedčenie - úspešné absolvovanie odborného  vzdelávania, bol 
podnikateľom v oblasti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných 
prípravkov alebo bol zodpovednou osobou za činnosti spojené s 
podnikaním v oblasti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných 
prípravkov aspoň päť rokov nasledujúcich po sebe, pričom činnosť 
nebola skončená skôr ako dva roky pred podaním žiadosti)

§  18  a  18a  odsek  1  zákona 
č.  193/2005  Z.  z. 
o rastlinolekárskej 
starostlivosti.........

Kontrola kotlov 
a vykurovacích sústav, 
kontrola klimatizačných 
systémov

osvedčenie vydané príspevkovou organizáciou ministerstva 
hospodárstva a výstavby

(pre osvedčenie - stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie 
technického smeru alebo prírodovedného smeru so zameraním na 
matematiku, fyziku alebo chémiu, skúška odbornej spôsobilosti alebo 
doklad preukazujúci kvalifikáciu na výkon kontroly zariadení vydaný 
v iných členských štátoch Európskeho spoločenstva, uznaný podľa 
zákona o uznávaní odborných kvalifikácií)

§ 7 ods. 3 zákona č. 17/2007 
Z. z. o pravidelnej kontrole 
kotlov, vykurovacích sústav 
a klimatizačných 
systémov................

Činnosť environmentálneho 
overovateľa

osvedčenie o akreditácii vydané organizáciou poverenou 
ministerstvom životného prostredia

(pre osvedčenie – bezúhonnosť,
ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa príslušného technického 
smeru, prírodovedeckého smeru, ekonomického smeru alebo 
právnického smeru a najmenej trojročná odborná prax vykonávaná v 
hospodárstve, v orgánoch verejnej správy v oblasti životného 
prostredia alebo na poradenských pracoviskách a v certifikačných 
orgánoch zaoberajúcich sa danou problematikou alebo  ukončené 
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa smeru uvedeného vyššie a 
najmenej šesťročná odborná prax v oblastiach uvedených vyššie, 
odborné znalosti - skúška.

Akreditačný orgán môže uznať kurzy alebo iné doklady o kvalifikácii 
ako doklad o odborných znalostiach 
Doklady možno uznať ako doklad o odborných znalostiach do piatich 
rokov od jeho vystavenia.
Environmentálny overovateľ akreditovaný v inom členskom štáte 
Európskej únie môže na území Slovenskej republiky vykonať 

§ 12 zákona č. 491/2005 Z. z. 
o environmentálnom 
overovaní a   registrácii 
organizácií v schéme ES pre 
environmentálne manažérstvo 
a audit......       
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overenie na základe oznámenia podľa osobitného predpisu - Príloha 
V bod 5.3.2 k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
761/2001 Súčasťou oznámenia je úradne osvedčená fotokópia 
akreditačnej listiny a jej úradne osvedčený preklad do štátneho 
jazyka)

Oprávnené meranie emisií, 
všeobecných podmienok 
prevádzkovania alebo 
technických požiadaviek na 
stacionárnych zdrojoch 

Oprávnené meranie 
parametrov kvality ovzdušia 

Oprávnené kalibrácie 
automatizovaných meracích 
systémov emisií alebo kvality 
ovzdušia

Oprávnené skúšky 
automatizovaných meracích 
systémov emisií alebo kvality 
ovzdušia

Oprávnené inšpekcie zhody 
automatizovaných meracích 
systémov emisií alebo kvality 
ovzdušia

osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na odborné 
činnosti v členení podľa § 20 ods. 1 zákona  č. 137/2010 Z. z. 
vydané ministerstvom životného prostredia

(pre osvedčenie – skúška, ktorou sa preukazujú znalosti predpisov, 
správnosť ich uplatňovania, spôsobilosť na právne úkony, všeobecné 
a osobitné odborné vzdelanie, všeobecná a osobitná odbornú prax, 
znalosti jednotlivých technických činností;

ďalej osvedčenie o akreditácii alebo iný zodpovedajúci doklad 
vydaný príslušným akreditačným orgánom podľa medzinárodných 
noriem a európskych noriem a technických špecifikácií vo veciach 
akreditácie skúšobných laboratórií, kalibračných laboratórií alebo 
orgánov vykonávajúcich inšpekciu zhody so špecifickými 
požiadavkami, 
a tiež rozhodnutie o udelení akreditácie vydané Slovenskou národnou 
akreditačnou službou, 
živnostenské oprávnenie a 
zamestnáva v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom 
vzťahu najmenej jednu zodpovednú osobu alebo je sama 
zodpovednou osobou za odborné riadenie)

§ 20 zákona č. 137/2010 Z. z. 
o ovzduší

 

Odborné poradenstvo 
v oblasti integrovanej 
prevencie a kontroly 
znečisťovania životného 
prostredia

osvedčenie  vydané ministerstvom životného prostredia 

(pre osvedčenie – vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa v 
technickom alebo prírodovednom študijnom odbore a najmenej 
dvojročnej praxe v oblasti technológií v príslušnom priemyselnom 
odvetví a druhu prevádzky   alebo úplne stredoškolské odborné 
vzdelanie technického zamerania  a najmenej päťročnej praxe v 
oblasti technológií v príslušnom priemyselnom odvetví a druhu 
prevádzky, skúška)

§ 7 ods. 2 zákona č. 245/2003 
Z. z. o integrovanej prevencii 
a kontrole znečisťovania 
životného prostredia ........

Havarijný technik  alebo 
Špecialista na prevenciu 
závažných priemyselných 
havárií

osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané ministerstvom 
životného prostredia

(pre osvedčenie - spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, 
vysokoškolské vzdelanie alebo bakalárske vzdelanie príslušného 
technického smeru alebo prírodovedeckého smeru a najmenej tri roky 
praxe v príslušnom odbore alebo úplné stredné odborné vzdelanie 
príslušného technického smeru a najmenej päť rokov praxe v 
príslušnom odbore, odborná príprava, skúška)

§ 12 ods. 6 zákona č. 
261/2002 Z. z.  o prevencii 
závažných priemyselných 
havárií ........

Vykonávanie hodnotenia 
rizík, vypracúvanie 
a aktualizovanie 
bezpečnostnej správy 
a havarijného plánu 
a konzultačná a poradenská 
činnosť v určených 
oblastiach na úseku 
prevencie závažných 
priemyselných havárií

autorizácia potvrdená ministerstvom životného prostredia

(pre získanie autorizácie - bezúhonnosť, spôsobilosť na právne 
úkony,  odborná spôsobilosť, aj v prípade  zodpovedného zástupcu v 
odbornosti špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií, 
skutočnosť, že žiadateľ nie je v konkurznom konaní, ani nebol proti 
nej zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 
potrebné technické, materiálne a personálne zabezpečenie) 

§ 14 zákona č. 261/2002 Z. z. 
o prevencii závažných 
priemyselných havárií 
a o zmene a doplnení 
niektorých 
zákonov 

Podnikanie v oblasti 
nakladania  s nebezpečným 
odpadom

-    vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa príslušného 
technického, prírodovedného, farmaceutického, 
poľnohospodárskeho, veterinárneho  alebo zdravotníckeho 
smeru a najmenej 3 roky praxe  v odbore       alebo
-    stredoškolské vzdelanie príslušného technického, 
poľnohospodárskeho alebo zdravotníckeho smeru a najmenej 5 
rokov praxe v odbore

§ 40 ods. 9 zákona č. 
223/2001 Z. z. 
o odpadoch..........
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Zdravotné služby

Pracovná zdravotná služba
oprávnenie vydané úradom verejného zdravotníctva

(pre oprávnenie – fyzická alebo právnická osoba musí mať odborných 
zamestnancov, s ktorými má uzatvorený pracovný pomer, 
má vypracované pracovné postupy na vykonávanie jednotlivých 
odborných činností a primerané organizačné zabezpečenie na ich 
vykonávanie, má pracovné priestory, je primerane technicky 
a prístrojovo vybavený, 
je nezávislý pri vykonávaní odborných činností vo vzťahu 
k zamestnávateľom)

§ 21 a 26 zákona č. 124/2006 
Z. z.  o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci

Turistické služby

Horská vodcovská činnosť, 
vrátane vedenia a  sprevádzania osôb 
po turistických chodníkoch a trasách

osvedčenie o odbornej spôsobilosti 
horského vodcu vydané alebo uznané 
Národnou asociáciou horských 
vodcov  alebo 
zahraničnou právnickou osobou, ktorá 
je členom Medzinárodného združenia 
asociácií horských vodcov 
(UIAGM/IFMGA)

(pre osvedčenie - vstupný test, skúška 
pred komisiou zloženou z členov 
asociácie, zdravotná spôsobilosť )

§ 2d ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. 
o Horskej záchrannej službe......

Rekreačné, kultúrne a športové služby

Výkon špecializovaných činností v 
oblasti telesnej kultúry okrem horskej 
vodcovskej činnosti

Kategóriu tréner tvoria
1. tréner I. kvalifikačného stupňa, 
2. tréner II. kvalifikačného stupňa, 
3. tréner III. kvalifikačného stupňa, 
4. tréner IV. kvalifikačného stupňa, 
5. tréner V. kvalifikačného stupňa.

Kategóriu rozhodca tvoria
1. rozhodca I. kvalifikačného stupňa, 
2. rozhodca II. kvalifikačného stupňa, 
3. rozhodca III. kvalifikačného stupňa.

Okrem uvedených odborníkov možno vo 
vzdelávacom zariadení pripravovať aj 
iných odborníkov v oblasti telesnej 
kultúry, a to najmä športových masérov, 
učiteľov lyžovania, cvičiteľov, 
inštruktorov a športových manažérov.

doklad o získanej odbornej spôsobilosti vydané 
akreditovaným vzdelávacím zariadením , ktoré má 
na túto činnosť potvrdenie o akreditácii vydané 
ministerstvom školstva 

(pre osvedčenie – skúška - súbor odborných vedomostí, 
zručností a návykov získaných štúdiom vo vzdelávacích 
zariadeniach; 

Akreditované vzdelávacie zariadenie môže uznať 
odbornú spôsobilosť žiadateľa získanú v cudzine a 
vydať mu osvedčenie.
Odborná spôsobilosť občanov členských štátov EÚ, 
Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska na 
vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej 
kultúry sa uznáva podľa zákona o uznávaní odborných 
kvalifikácií.

§ 5 odsek 3 až 5 vyhl. MŠ SR č. 
444/2008 Z. z. o akreditačnej 
komisii pre oblasť telesnej 
kultúry a o Jednotnom 
vzdelávacom systéme 
odborníkov v športe SR

§ 12 a 12a zákona  č. 288/1997 
Z. z. o telesnej kultúre a o 
zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní 

Prevádzkovanie cestovnej  agentúry
-   vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a jeden rok 
praxe v odbore alebo 
-   vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vyššie 
odborné vzdelanie a 2 roky praxe v odbore 

26



alebo 
-   úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné 
stredné odborné vzdelanie a tri roky praxe 

II

Prevádzkovanie cestovnej  kancelárie
-   vysokoškolské vzdelanie  druhého stupňa a dva 
roky praxe v odbore  alebo 
-   vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vyššie 
odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore alebo 
-    vzdelanie úplné stredné všeobecné alebo úplné 
stredné odborné a štyri roky praxe v odbore  

II

Sprievodca cestovného ruchu osvedčenie o absolvovaní  vzdelávacieho 
programu , vydané vzdelávacou inštitúciou 
akreditovanou ministerstvom školstva

§ 14 zákona č. 568/2009 Z. z. 
o celoživotnom 
vzdelávaní.......................

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

-  vysokoškolské vzdelanie
2. stupňa a dva roky praxe v odbore  alebo 
-  vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vyššie 
odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore 
alebo 
-  úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné 
stredné odborné a štyri roky praxe v odbore  

III

Dopravné služby

Činnosť bezpečnostného poradcu 
v doprave

osvedčenie o odbornej príprave pre 
príslušný druh dopravy  a pre 
prepravu nebezpečného tovaru na 
dráhach  vydané ministerstvom 
dopravy, pôšt a telekomunikácií
alebo 
osvedčenie o odbornej spôsobilosti 
bezpečnostného poradcu vydané 
Štátnou plavebnou správou

§ 20 ods. 10 zákona č. 168/1996 Z. z. 
o cestnej doprave ........;

§ 36 ods. 1 písm. i) zákona č. 514/2009 Z. z.
o doprave na dráhach;

§ 5a ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z. 
o vnútrozemskej plavbe .........

Zasielateľstvo
- stredoškolské vzdelanie a najmenej 
2  roky praxe v odbore    alebo
-  vysokoškolské vzdelanie 
a najmenej  jeden rok praxe v odbore

II

Ostatné služby

Opravy, odborné prehliadky 
a odborné skúšky vyhradených 
technických zariadení

-   oprávnenie na činnosť,   vydané právnickou 
osobou, ktorej Národný inšpektorát práce alebo 
príslušný orgán dozoru  vydal oprávnenie na výchovu 
a vzdelávanie v oblasti ochrany práce   alebo
-   osvedčenie na vykonávanie činnosti, vydané 
oprávnenou právnickou osobou alebo  fyzickou 
osobou alebo právnickou osobou, ktorej Národný 
inšpektorát práce alebo príslušný orgán dozoru  vydal 
oprávnenie na výchovu a vzdelávanie v oblasti 
ochrany práce

(pre osvedčenie – vzdelanie, prax, 

§ 15 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti  a ochrane  zdravia  pri 
práci .......

§§  9, 12, 16, 27 zákona č. 124/2006 Z. 
z. ............
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zdravotná spôsobilosť , odborná príprava, skúška)

Montáž , oprava, vykonávanie 
revízií a skúšok vyhradených 
technických zariadení*) 

*) len v oblasti pôsobnosti dozoru 
štátnej banskej správy

oprávnenie, vydané Hlavným banským úradom alebo 
príslušným obvodným banským úradom 

§ 8a ods. 3 písm. b) zákona č. 51/1988 
Zb. o banskej činnosti, výbušninách 
a o štátnej banskej správe v znení 
zákona č. 577/2007 Z. z.

Opravy a montáž určených 
meradiel 

osvedčenie o skúške, vydané Slovenským 
metrologickým ústavom

(pre osvedčenie – registrácia na úrade, skúška; 
podmienka registrácie - technické vybavenie, priestorové 
podmienky na výkon činnosti, ktorá je predmetom 
registrácie,  preukázateľne zabezpečená nadväznosť 
používaných etalónov a meradiel, zamestnanie osoby, ktorá 
zodpovedá za činnosť, a ktorá je predmetom registrácie, 
vytvorený a dokumentovaný systém práce, ktorý 
zabezpečuje trvalé dodržiavanie určených pracovných 
postupov pri vykonávaní činnosti, ktorá je predmetom 
registrácie.)

§ 29 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z. z. 
o metrológii ............

Overovanie určených meradiel 
alebo 

 Úradné meranie

rozhodnutie o autorizácii  vydané úradom 
normalizácie, metrológie a skúšobníctva § 24  zák. č. 142/2000 Z. z. 

o metrológii 

Vykonávanie montáže plynových
zariadení (oblasť  dopravy) 

rozhodnutie o udelení
oprávnenia  príslušným obvodným úradom dopravy 

(pre vydanie rozhodnutia - technické,  materiálne 
a finančné predpoklady)

§ 88 ods. 1 a 7 zákona č. 725/2004 Z. 
z. o podmienkach prevádzky vozidiel v 
premávke na pozemných 
komunikáciách ....

Vykonávanie trhacích prác 
-   oprávnenie strelmajstra (vek  21 rokov), vydané 
obvodným banským úradom  alebo  
-   oprávnenie technického vedúceho odstrelu (vek 24 
rokov) vydané Slovenským banským úradom

(pre oprávnenie - bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, 
prax, skúška) 

§ 35  zákona  č. 51/1988 Zb. o banskej 
činnosti, výbušninách a o štátnej 
banskej správe ................ 

Vykonávanie ohňostrojných prác preukaz odpaľovača ohňostrojov (vek 21 rokov), 
vydaný ministerstvom hospodárstva    a výstavby 

(pre vydanie preukazu - bezúhonnosť, zdravotná 
spôsobilosť, prax, skúška)

§ 4 vyhl. MH SR č. 79/1993 Z. z. o 
získaní odbornej spôsobil. 
odpaľovačov ohňostrojov 
a pyrotechnikov

Inseminácia  
-    vysokoškolské vzdelanie veterinárnej   medicíny 
alebo 
zootechniky  alebo
-   osvedčenie o odbornej spôsobilosti, vydané 
ministerstvom pôdohospodárstva; podkladom  pre 
jeho vydanie je doklad o absolvovaní teoretickej a 
praktickej prípravy                                  v 
 akreditovanom  vzdelávacom zariadení

§ 25 ods. 1 písm. d) a § 25 ods. 2 
zákona č. 194/1998 Z. z. o plemenitbe 
hospodárskych zvierat ......

 Preskúšavanie komínov osvedčenie o odbornej spôsobilosti, vydané Komorou 
kominárov Slovenska

(pre osvedčenie - odborná príprava, skúška)

§ 3 písm. c) zákona č. 161/1998 Z.z. 
o Komore kominárov Slovenska ...... 

Správa registratúry
-   úplné stredné vzdelanie a 3 roky       
praxe v odbore   alebo
-   vysokoškolské vzdelanie v odbore archívnictvo 

a pomocné historické vedy  alebo v príbuznom odbore 

§ 23 ods. 2 zákona č. 395/2002 Z. z. o 
archívoch a registratúrach ....................

Uskutočňovanie krajinno-
architektonických sadovníckych 
diel

-   vysokoškolské vzdelanie záhradníckeho , 
poľnohospodárskeho, lesníckeho smeru   alebo 
-   odborné stredné vzdelanie záhradníckeho, 
poľnohospodárskeho, lesníckeho smeru a dva roky 
praxe v odbore
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Verejné obstarávanie
  preukaz odbornej spôsobilosti, vydaný úradom pre 
verejné obstarávanie 

(pre vydanie preukazu - odborná príprava, skúška, výpis z 
registra trestov nie starší ako tri mesiace, 
vzdelanie, prax,  iné doklady, ktorými preukazuje obsah a 
dĺžku praxe) 

§ 126 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní ................

Bezpečnostnotechnické služby
-   oprávnenie vydané Národným     inšpektorátom 
práce  alebo
-  osvedčenie bezpečnostného   
technika vydané právnickou osobou     
oprávnenou na výchovu  a vzdelávanie   (pozri ďalej) 
alebo 
-   osvedčenie autorizovaného     bezpečnostného 
technika vydané      Národným inšpektorátom  práce 
(pozri ďalej)

(pre oprávnenie – preukázanie, že má žiadateľ  odborných 
zamestnancov, vypracované pracovné postupy na 
vykonávanie jednotlivých odborných činností a primerané 
organizačné zabezpečenie na ich vykonávanie, 
primerané pracovné priestory, 
primerané technické a prístrojové vybavenie, nezávislosť 
pri vykonávaní odborných činností vo vzťahu 
k zamestnávateľom)

§ 21, 23, 24 zákona č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci...

Bezpečnostný technik
osvedčenie bezpečnostného technika vydané 
právnickou osobou oprávnenou na výchovu 
a vzdelávanie

(pre osvedčenie - úplné stredné vzdelanie alebo úplné 
stredné odborné vzdelanie, odborná príprava, skúška alebo 
vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
skúška - môže byť aj v rámci úplného stredoškolského 
štúdia ukončeného maturitnou skúškou alebo 
vysokoškolského štúdia na oprávnenej škole)

§ 23 zákona č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci...

Autorizovaný bezpečnostný 
technik

osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika 
vydané Národným inšpektorátom  práce

(pre osvedčenie – osvedčenie bezpečnostného 
technika, dva roky praxe skúška, doklad o skončení 
úplného stredného vzdelania, úplného stredného odborného 
vzdelania alebo vysokoškolského vzdelania) 

§ 24 zákona č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci...

 Masérske služby
-    doklad o absolvovaní strednej zdravotníckej školy 
alebo
-    doklad o absolvovaní kurzu zakončeného skúškou, 
organizovaného inštitúciou   akreditovanou 
príslušným orgánom štátnej správy   alebo 
-    absolvovanie lekárskej fakulty  alebo zdravotníckej 
univerzity alebo
-    absolvovanie vysokej školy telovýchovného smeru

Sprostredkovanie zamestnania 
za úhradu

vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa °) § 25 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti ....

°) § 72d zákona č. 5/2004 Z. z.  

Prevádzkovanie pohrebiska 
alebo pohrebnej služby alebo 
prevádzkovanie krematória        

osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané 
regionálnym úradom verejného zdravotníctva v sídle 
kraja

(pre osvedčenie - skúška pred skúšobnou komisiou po 
absolvovaní odbornej prípravy v akreditovanej vzdelávacej 
ustanovizni,  doklad o dosiahnutom vzdelaní, alebo doklad 
o uznaní dokladu o vzdelaní podľa zákona o uznávaní 
odborných kvalifikácií, doklad o dĺžke odbornej praxe;
odborná spôsobilosť sa uzná osobám, ktoré získali 
kvalifikáciu v štátoch EÚ a dohody EHP)

§ 16 odsek 15 zákona  č. 355/2007 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia ............;

§ 27 odsek 2 zákona č. 470/2005 Z. z. 
o pohrebníctve 
III

29



Prevádzkovanie
balzamovania a konzervácie

osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané úradom 
verejného zdravotníctva 

(pre osvedčenie - ukončené vysokoškolské vzdelanie v 
študijnom odbore všeobecné lekárstvo a špecializácia v 
špecializačnom odbore patologická anatómia, úspešne 
vykonaná skúška po absolvovaní odbornej prípravy v 
akreditovanej vzdelávacej ustanovizni alebo 10 rokov 
praxe v odbore patologická anatómia, 
Odborná spôsobilosť sa uzná osobám, ktoré získali 
kvalifikáciu v štátoch EÚ a dohody Európskeho 
hospodárskeho priestoru)

§ 16 odsek 10 zákona  č.355/2007 Z. z. 
o o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia ......................
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