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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 služieb, ktorých podmienky vydania 
oprávnenia sa riadia živnostenským zákonom aj na služby, vykonávané podľa iných osobitných predpisov ako je živnostenský zákon. Tieto služby sú v nižšie 
uvedenom zozname. 

Sú to služby komerčného charakteru, ktorých podmienky vydania oprávnenia na ich poskytovanie (podnikanie) stanovujú rôzne osobitné predpisy.   

Oprávnenie  vydávajú príslušné inštitúcie uvedené v zozname v 2. stĺpci. V 3. stĺpci je uvedený právny predpis, ktorý sa na danú službu vzťahuje 
a určuje prípadné ďalšie podmienky na výkon tej ktorej služby. 

Poskytovať služby na území SR ako usadený poskytovateľ  môže aj osoba z iného členského štátu  a štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody 
o EHP (ďalej len „členský štát“)  za podmienok, stanovených uvedenými osobitnými predpismi.   

Poskytovať služby na území SR cezhranične t. j. dočasne, príležitostne môže občan z iného členského štátu, pokiaľ to nevylučuje zákon o službách 
na  vnútornom trhu  a cezhraničné  poskytovanie  služby  je  v súlade  s osobitnými  predpismi.  Týmto  spôsobom  môže  služby poskytovať  osoba  na  základe 
vydaného oprávnenia v inom členskom štáte, z ktorého je zrejmé, že podmienky na poskytovanie tej ktorej služby boli splnené, pokiaľ to nevylučuje osobitný 
predpis ako napr. služby advokátov a audítorov.

Cezhranične nie je možné vo všeobecnosti poskytovať 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. Nie je možné cezhranične vykonávať ani geologické práce a opravu, montáž a overovanie určených meradiel a úradné meranie. 

 Služby v zozname sú členené podľa  charakteru do nasledovných  kategórií: služby obchodné, dopravné, environmentálne a ostatné.  
       

Podmienky vydania  oprávnenia na poskytovanie služieb
Všeobecné podmienky -  vek 18 rokov (pokiaľ iný predpis neustanovuje inak), spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť 

Odborné predpoklady - uvedené  v 2. stĺpci, s odkazom na príslušný právny predpis  v 3. stĺpci,   ktorý stanovuje prípadné ďalšie podmienky, či povinnosti 
poskytovania tej ktorej služby.  U právnickej osoby musí všeobecné a odborné predpoklady spĺňať povinne ustanovený  zodpovedný   zástupca. 

Oprávnenie vydáva príslušné  ministerstvo, iný orgán, či profesijná komora, v ktorých pôsobnosti  je  osobitný právny  predpis, ktorý sa na danú službu 
vzťahuje.   

2



Obchodné služby
• Podnikanie v energetike, prenos, distribúcia a dodávka elektriny, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu, prevádzkovanie potrubí na 

prepravu pohonných látok alebo ropy, prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob; prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného 
plynného uhľovodíka

• Podnikanie v tepelnej energetike  
• Činnosť súdnych znalcov, prekladateľov a tlmočníkov
• Mediačná  činnosť
• Poštové služby – univerzálna poštová služba
• Činnosť správcov
• Geologický výskum a geologický prieskum
• Činnosť audítora
• Činnosť advokáta
• Činnosť autorizovaného architekta
• Činnosť autorizovaného stavebného inžiniera
• Činnosť daňového poradcu
• Činnosť patentového zástupcu
• Súkromná veterinárna činnosť
• Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa

Názov alebo popis 
služby

Podmienky a odborné predpoklady Číslo 
predpisu

Podnikanie v energetike, prenos, 
distribúcia a dodávka elektriny, 
preprava,  distribúcia, 
uskladňovanie a dodávka plynu, 
prevádzkovanie  potrubí  na 
prepravu pohonných látok alebo 
ropy,  prevádzkovanie 
zariadenia na plnenie tlakových 
nádob; 
prevádzkovanie  zariadenia  na 
rozvod skvapalneného plynného 
uhľovodíka

Pôsobnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR (  www.URSO.gov.sk  )  

Povolenie úrad vydá fyzickej osobe (FO) ak:
a)  má vek najmenej 21 rokov v čase podania žiadosti,
b)  má spôsobilosť na právne úkony,
c)  má pobyt na území Slovenskej republiky
d)  je bezúhonná  (preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
e)  spĺňa odbornú spôsobilosť na vykonávanie požadovaných činností , ktorú 
preukazuje osvedčením a ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického zamerania, 
f)  preukáže technické predpoklady na vykonávanie činností, na ktoré žiada povolenie, 
g)  určila zodpovedného zástupcu, ak nemá odbornú spôsobilosť podľa písm. e), (zodpovedný zástupca musí byť odborne spôsobilý a bezúhonný)

Povolenie vydá úrad právnickej osobe (PO) za týchto podmienok:
a)   umiestnenie sídla, podniku alebo organizačnej zložky právnickej osoby na vymedzenom území, 
b)   odborná spôsobilosť na vykonávanie požadovaných činností, ktorá sa  preukazuje osvedčením a ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého 

656/2004 Z. z. o 
energetike

3

http://www.URSO.gov.sk/


stupňa technického zamerania člena štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu, ktorá žiada o povolenie na výrobu elektriny z jadrového paliva, 
c)   preukázanie technických predpokladov na vykonávanie činností, na ktoré žiada povolenie, 
d)   určenie zodpovedného zástupcu (musí byť odborne spôsobilý a bezúhonný),
e)   bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu. 

Odbornú spôsobilosť na podnikanie v energetike (ďalej len "odborná spôsobilosť") preukazuje žiadateľ alebo zodpovedný zástupca žiadateľa 
osvedčením o odbornej spôsobilosti.
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti  ministerstvo  vydá, ak  žiadateľ predloží doklad o úspešnom vykonaní skúšky a predloží úradne osvedčené 
odpisy dokladov o vzdelaní a praxi 

Požadované vzdelanie a prax 
a)  vzdelanie stredné odborné, technického zamerania a sedemročná odborná prax v energetike, 
b)  úplne stredné odborné vzdelanie technického zamerania alebo ekonomického zamerania a šesťročná odborná prax v energetike, 
c)  úplne stredné odborné vzdelanie s pomaturitným štúdiom technického zamerania alebo ekonomického zamerania a  päťročná odborná  prax 
v energetike, 
d)  vysokoškolské  vzdelanie prvého stupňa technického zamerania alebo ekonomického zamerania a štvorročná odborná prax v energetike, alebo
e)  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického zamerania alebo ekonomického zamerania a trojročná odborná prax v energetike.

Bezúhonným na účely tohto zákona je osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom 
podnikania.  

Zodpovedný zástupca je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie povolenej činnosti podľa tohto zákona.
Funkciu zodpovedného zástupcu možno vykonávať len pre jedného držiteľa povolenia. Zodpovedným zástupcom PO nemôže byť člen dozornej rady 
alebo iného kontrolného orgánu právnickej osoby.
Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať funkciu, na ktorú bol ustanovený, držiteľ povolenia je povinný do 15 dní ustanoviť nového 
zodpovedného zástupcu a bezodkladne to oznámiť úradu.

Podmienkou na vydanie povolenia na výrobu elektriny z jadrového paliva je súhlas Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky.

Žiadateľ o vydanie povolenia (FO alebo PO)  je povinný
preukázať potrebné technické predpoklady na vykonávanie činností, na ktorú žiada povolenie; to sa nevyžaduje, ak ide o žiadateľa, ktorému bolo 
vydané osvedčenie o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky, alebo ak ide o žiadateľa, ktorý žiada o vydanie 
povolenia na dodávku elektriny alebo na dodávku plynu.
Žiadateľ o vydanie povolenia na distribúciu elektriny a distribúciu plynu je povinný v prípade nových distribučných sústav a sietí okrem 
splnenia vyššie uvedených podmienok pre FO alebo PO preukázať aj osvedčenie o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou 
energetickej politiky (ďalej len "osvedčenie o súlade");  to neplatí, ak ide o výstavbu energetického zariadenia na  výrobu elektriny s celkovým 
inštalovaným výkonom do 1 MW, ďalej o výrobu plynu alebo distribúciu elektriny a distribúciu plynu, ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ 
sústavy alebo siete v rámci časti vymedzeného územia.
Osvedčenie o súlade vydáva Ministerstvo hospodárstva SR na základe písomnej žiadosti žiadateľa, ktorá obsahuje
a)   obchodné meno fyzickej osoby alebo právnickej osoby, identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, pri fyzickej osobe meno a priezvisko, dátum 
narodenia, pobyt na vymedzenom území, pri právnickej osobe právnu formu, sídlo a meno a priezvisko, dátum narodenia členov štatutárneho orgánu, 
b)   investičný zámer podľa § 11 zákona

Podnikanie v tepelnej energetike Pôsobnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR –   www.URSO.gov.sk  657/2004 Z. z. 
o tepelnej 
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Povolenie úrad vydá fyzickej osobe (FO) alebo právnickej osobe (PO) na základe písomnej žiadosti, po splnení všeobecných podmienok a ďalších 
podmienok, žiadosť obsahuje všetky náležitosti a štatutárny zástupca žiadateľa a jeho zodpovedný zástupca spĺňajú požadované podmienky.

FO v žiadosti uvedie 
a)  meno a priezvisko, obchodné meno a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, miesto trvalého pobytu na území Slovenskej republiky alebo 
miesto pobytu na území Slovenskej republiky a miesto trvalého prevádzkovania činnosti v tepelnej energetike, o povolenie ktorej žiada; ak je 
podnikateľom v oblasti tepelnej energetiky zahraničná fyzická osoba, musí mať pobyt na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o 
Európskom hospodárskom priestore, 
b)  rozsah a miesto predmetu podnikania v tepelnej energetike, 
c)  technický popis zariadenia na výrobu alebo rozvod tepla, na ktorom bude vykonávať predmet podnikania, a jeho celkový inštalovaný výkon alebo 
prepravný výkon, ak ide o zariadenie na rozvod tepla, 
d)  dobu, na ktorú sa požaduje vydanie povolenia, 
e)  údaje o zodpovednom zástupcovi v rozsahu podľa písmena a), ak sám žiadateľ nie je zodpovedným zástupcom, 
f)  návrh na vymedzené územie.
FO k žiadosti dokladá
a)  doklad o trvalom pobyte alebo o pobyte na území Slovenskej republiky, 
b)  výpis z registra trestov žiadateľa a zodpovedného zástupcu, ak sám žiadateľ nie je zodpovedným zástupcom, nie starší ako tri mesiace, 
c)  osvedčenie o odbornej spôsobilosti FO alebo jej zodpovedného zástupcu
PO  v  žiadosti uvedie 
a)  obchodné meno, právnu formu, sídlo PO, a ak ide o PO so sídlom v zahraničí, sídlo jej organizačnej zložky umiestnenej na území Slovenskej 
republiky a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, 
b)  rozsah a miesto predmetu podnikania v tepelnej energetike, 
c)  technický popis zariadenia na výrobu a rozvod tepla a jeho celkový inštalovaný výkon alebo prepravný výkon, ak ide o zariadenie na rozvod 
tepla, 
d)  meno, priezvisko, trvalý pobyt štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu právnickej osoby, a ak je podnikateľom v oblasti tepelnej 
energetiky zahraničná právnická osoba, musí mať sídlo alebo organizačnú jednotku na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHP, 
e)  dobu, na ktorú sa požaduje vydanie povolenia, 
f)  údaje o zodpovednom zástupcovi v rozsahu podľa odseku 3 písm. a), 
g)  návrh na vymedzené územie.
K žiadosti  pripojí
a)  výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace; právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom, doklad o zápise do štatistického registra, 
b)  výpis z registra trestov štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu nie starší ako tri mesiace; ak je 
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo zodpovedným zástupcom zahraničná fyzická osoba, zodpovedajúci doklad alebo 
osvedčenie nahrádzajúce výpis z registra trestov, 
c)  doklad podľa zákona o uznávaní odborných kvalifikácií, ak je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo zodpovedným 
zástupcom zahraničná osoba a výpis z obchodného registra jej organizačnej zložky umiestnenej na území Slovenskej republiky, ak žiadateľom je 
zahraničná osoba, 
d)  osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu.

FO a PO k žiadosti  pripojí aj   doklad o vlastníckom vzťahu alebo o inom právnom vzťahu k sústave tepelných zariadení a záväzné stanovisko 
obce o súlade požadovaného rozsahu a miesta, predmetu podnikania s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky, pokiaľ koncepcia 
rozvoja obce je súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce (§ 31).
Zodpovedný zástupca                                                                                            je fyzická osoba ustanovená žiadateľom o povolenie alebo 

držiteľom povolenia, ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie povolených činností podľa tohto zákona, najmä za kvalitné, včasné a 
správne plnenie povinností výrobcu a dodávateľa tepla  a ktorá s určením do funkcie zodpovedného zástupcu vyslovila písomný súhlas, 

energetike
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ak zodpovedným zástupcom nie je sám žiadateľ o povolenie. Zodpovedný zástupca musí byť v pracovnoprávnom alebo inom 
právnom vzťahu k podnikateľovi, v ktorom je upravená jeho osobná zodpovednosť za odborné vykonávanie povolenej činnosti voči 
podnikateľovi.

Musí spĺňať predpoklad odbornej spôsobilosti a byť  bezúhonný.
Funkciu zodpovedného zástupcu možno vykonávať len pre jednu fyzickú osobu alebo pre jednu právnickú osobu.
Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady alebo iného kontrolného orgánu tejto právnickej osoby.
Ak zodpovedný zástupca skončil výkon svojej funkcie, FO alebo PO, ktorá je držiteľom povolenia, je povinná do 15 dní ustanoviť nového 

zodpovedného zástupcu a bezodkladne to oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví .
Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti, ktoré vydá ministerstvo hospodárstva na základe preukázania 

požadovaného vzdelania, odbornej praxe a úspešného vykonania skúšky . 
Vzdelanie a prax sa preukazujú úradne osvedčeným odpisom dokladov 
a)  o ukončení stredného odborného vzdelania technického zamerania a o vykonaní sedemročnej odbornej praxe v oblasti výroby a rozvodu tepla, 
b)  o ukončení úplného stredného odborného vzdelania technického alebo ekonomického zamerania a o vykonaní šesťročnej odbornej praxe v oblasti 

výroby a rozvodu tepla, 
c)  o ukončení úplného stredného odborného vzdelania s pomaturitným štúdiom technického alebo ekonomického zamerania a o vykonaní päťročnej 

odbornej praxe v oblasti výroby a rozvodu tepla, 
d)  o ukončení vysokoškolského vzdelania5) prvého stupňa technického alebo ekonomického zamerania a o vykonaní štvorročnej odbornej praxe v 

oblasti výroby a rozvodu tepla, alebo
e)  o ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa technického alebo ekonomického zamerania a o vykonaní trojročnej odbornej praxe v 

oblasti výroby a rozvodu tepla.
Skúšku  vykonáva skúšobná komisia  zriadená ministerstvom hospodárstva 
Doklady o vzdelaní a praxi - úradne osvedčené odpisy dokladov 
Za bezúhonnú osobu sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodárskej povahy, trestný čin proti majetku alebo za iný 
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania podľa tohto zákona, alebo ak sa naňho hľadí, akoby nebol odsúdený. 

Činnosť súdnych znalcov, 
prekladateľov a tlmočníkov

Pôsobnosť Ministerstva spravodlivosti SR    www.justice.gov.sk  )  

1. Všeobecné podmienky – vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony,     
    bezúhonnosť
2. Vzdelanie v odbore, ktorý je predmetom písomnej žiadosti o zápis, 
    prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti, najmenej päť rokov; v prípade   
    znalcov najmenej sedem rokov, odborná skúška v požadovanom predmete,
    zloženie sľubu.
3. žiadosť o zápis do zoznamu sa predkladá ministerstvu 

Žiadosť  fyzickej osoby (FO) obsahuje:
meno, priezvisko, akademický titul a dátum narodenia, trvalý pobyt alebo obdobný pobyt, miesto výkonu činnosti, identifikačné údaje jej 
zamestnávateľa, ak je zamestnaná a označenie odboru a odvetvia.
K žiadosti o zápis FO pripojí doklady preukazujúce, že:
a)  skončila osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti podľa tohto zákona (ďalej len odborné minimum), 
b)  vykonáva prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti, v trvaní najmenej päť rokov a v prípade znalcov najmenej sedem rokov, 
c)  zložila skúšku z odboru alebo odvetvia, ktoré je predmetom žiadosti o zápis a ktorou preukazuje svoju odbornú spôsobilosť (osvedčenie), 
d)  úspešne skončila špecializované vzdelávanie, ak ide o zapísanie do zoznamu pre odbor alebo odvetvie, v ktorom je takéto vzdelávanie ustanovené 
vykonávacím predpisom [§ 33 ods. 1 písm. b)], 
e)  má materiálne vybavenie postačujúce na výkon činnosti v odbore alebo odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis, 
f)  nebola v posledných troch rokoch právoplatne vyčiarknutá zo zoznamu alebo ktorej nebol uložený zákaz výkonu činnosti 

382/2004 Z. z. 
o znalcoch 
tlmočníkoch a 
prekladateľoch...
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g)  je bezúhonná ( výpis z registra trestov).
 
Žiadosť o zápis právnickej osoby (PO)  do zoznamu obsahuje:
meno, priezvisko, akademický titul, trvalý pobyt alebo obdobný pobyt a dátumy narodenia fyzických osôb,    ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo 
členom štatutárneho orgánu, názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto výkonu znaleckej činnosti, meno, 
priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, evidenčné číslo a pracovné zaradenie alebo pracovný pomer  znalcov a osoby zodpovednej za výkon 
znaleckej činnosti, deň zápisu do zoznamu, označenie odboru a odvetvia do ktorého sa zápis žiada. 
K žiadosti PO pripojí doklad, že:
a)  je špecializovaná na výkon znaleckej činnosti v odbore alebo v odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis, 
b)  aspoň traja jej spoločníci, členovia, štátni zamestnanci alebo zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom na neurčitý čas sú znalcami 
zapísanými v príslušnom odbore a nie sú spoločníkmi, členmi alebo zamestnancami inej    
právnickej osoby zapísanej v zozname, 
c)  určila zodpovednú osobu za výkon znaleckej činnosti; táto osoba musí byť zapísaná v zozname ako znalec a zároveň musí byť jej spoločníkom, 
členom, štátnym zamestnancom, štatutárnym orgánom alebo členom jeho 
štatutárneho orgánu, 
d)  má materiálne vybavenie postačujúce na výkon znaleckej činnosti, 
e)  nebola v posledných troch rokoch vyčiarknutá zo zoznamu.

Mediačná  činnosť Pôsobnosť  Ministerstva  spravodlivosti  SR    www.justice.gov.sk  )  

1. Všeobecné podmienky – vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony,     
    bezúhonnosť
2. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike, alebo uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého 
stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,  
3. skúška odbornej prípravy mediátora 
4  Zápis v registri mediátorov

FO a     PO môže zriadiť a viesť mediačné centrum, ak v     Obchodnom vestníku zverejní:  
a)  zriadenie mediačného centra, 
b)  zriadenie pobočiek mediačného centra, ak ich zriadil, 
c)  prijatie štatútu zriadeného mediačného centra, 
d)  zoznam mediátorov, ktorí pôsobia v mediačnom centre a jeho zmeny.

Register mediátorov, register mediačných centier a register vzdelávacích inštitúcií vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

420/2004 Z. z. o 
mediácii ...

Poštové služby – univerzálna 
poštová služba

Pôsobnosť Poštového regulačného úradu (PRÚ) – www.posturad.sk 

PRÚ udelí licenciu na univerzálnu poštovú službu.
ak má poštový podnik sídlo v SR a ak 
a) jeho štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a sú bezúhonní (preukazuje sa 
výpisom z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace) 
b) je finančne spôsobilý, 
c) má technické a organizačné predpoklady na prevádzkovanie verejnej poštovej siete a na vykonávanie univerzálnej služby 

Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s poštovou 

Zákon č. 
507/2001 z. z. 
o poštových 
službách
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službou. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý v deň podania žiadosti nie je starší ako tri mesiace.

Finančne spôsobilý je poštový podnik, ktorý je schopný finančne zabezpečiť prevádzkovanie verejnej poštovej siete a poskytovanie univerzálnej 
služby podľa tohto zákona počas najmenej troch mesiacov bez výnosov z poskytovania iných poštových služieb. Finančná spôsobilosť sa 
preukazuje 
a) objemom obchodného majetku rozčleneného podľa jednotlivých druhov majetku ku dňu podania žiadosti vzhľadom na predpokladanú investíciu, 
b) objemom finančných prostriedkov vrátane stavu bankových účtov a objemu poskytnutých bankových úverov alebo iných finančných prostriedkov 
umožňujúcich poskytovať univerzálnu službu, 
c) účtovnou závierkou za predchádzajúce účtovné obdobie overenou audítorom, 
d) podnikateľským plánom činnosti najmenej na päť rokov.

Technickými a organizačnými predpokladmi je dostatočná vybavenosť a pripravenosť poštového podniku umožňujúce prevádzkovať verejnú 
poštovú sieť a poskytovať univerzálnu službu podľa, najmä 
a) udržiavať verejnú poštovú sieť v prevádzke každý pracovný deň v kalendárnom roku a
b) zabezpečovať každý deň prevádzky najmenej jedno vyberanie a najmenej jedno dodávanie poštových zásielok. 

Žiadosť obsahuje
a) obchodné meno poštového podniku, adresu jeho sídla, identifikačné číslo organizácie a meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v jeho mene, 
b) údaje o schopnosti prevádzkovať verejnú poštovú sieť a poskytovať univerzálnu službu vrátane technického, organizačného a personálneho 
zabezpečenia jej činnosti, 
c) údaje o zabezpečení kvality, dostupnosti a rýchlosti univerzálnej služby, 
d) údaje o rozvoji podniku a opatreniach na zlepšenie prevádzky verejnej poštovej siete a poskytovania univerzálnej služby.
K žiadosti o udelenie poštovej licencie treba priložiť
a) výpis z obchodného registra, 
b) výpisy z registra trestov členov štatutárneho orgánu, 
c) doklady o finančnej spôsobilosti poštového podniku, 
d) návrh poštových podmienok upravujúcich poskytovanie univerzálnej služby a vykonávanie poštového platobného styku a návrh tarify za ich 
poskytovanie a vykonávanie.

Činnosť správcov Pôsobnosť  Ministerstva  spravodlivosti  SR    www.justice.gov.sk  )  

1. Všeobecné podmienky – vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony,     
občan Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore 
(iný členský štát), má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu

2.  Osoba musí byť dôveryhodná a bezúhonná
3.  Vzdelanie právnické alebo ekonomické vysokoškolské vzdelanie druhého   
     stupňa, 
4.  Úspešné zloženie správcovskej skúšky, vykonanej  nie neskôr ako jeden rok pred podaním žiadosti o zápis  do zoznamu správcov
5.  Zápis do zoznamu správcov.

Žiadosť  fyzickej osoby (FO) obsahuje:
meno a priezvisko fyzickej osoby, trvalý pobyt, dátum narodenia a adresu, ktorú navrhuje zapísať do zoznamu správcov ako kanceláriu.
K žiadosti FO pripojí:
1. doklady, ktorými preukazuje odbornú spôsobilosť, 
2. údaje potrebné na podanie žiadosti o odpis z registra trestov, 
3. čestné vyhlásenie o splnení predpokladu dôveryhodnosti (dôveryhodná je FO, 

8/2005 Z. z.  o 
správcoch ....
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a)  ktorá bola vyčiarknutá zo zoznamu správcov alebo ktorá bola spoločníkom právnickej osoby vyčiarknutej zo zoznamu správcov pre opakované 
porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom (7/2005 Z. z.) v čase jej vyčiarknutia zo zoznamu správcov, 
b)  ktorej bolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu audítorov, daňových poradcov, advokátov, euroadvokátov, advokátskych 
koncipientov, disciplinárne opatrenie vyčiarknutie z registra patentových zástupcov, disciplinárne opatrenie zbavenie notárskeho úradu, výkonu 
exekútorského úradu, výkonu funkcie prokurátora a disciplinárne opatrenie odvolanie z funkcie sudcu podľa osobitných predpisov
c)  proti ktorej orgán činný v trestnom konaní vedie trestné stíhanie za úmyselný trestný čin alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s 
podnikaním, 
d)  ktorej bola v posledných štyroch rokoch za správny delikt uložená sankcia zákaz činnosti týkajúcej sa podnikania, 
e)  ktorej bola v posledných dvoch rokoch uložená sankcia za priestupok alebo iný správny delikt na úseku správy, podnikania, hospodárskeho styku 
so zahraničím, práva na prístup k informáciám, majetku, daní, devízového hospodárstva, živnostenského podnikania, ochrany utajovaných 
skutočností a ochrany osobných údajov podľa osobitných predpisov; na pokuty uložené v blokovom konaní sa neprihliada, 
f)  ktorej bola v posledných štyroch rokoch uložená pokuta alebo proti ktorej bola vykonaná exekúcia podľa daňových alebo colných predpisov; na 
pokuty uložené v blokovom konaní sa neprihliada, 
g)  na ktorú bol vyhlásený konkurz alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 
h)  proti ktorej bol v posledných dvoch rokoch uskutočnený výkon rozhodnutia alebo vykonaná exekúcia, 
i)   ktorá v čestnom vyhlásení v zmysle zákona vedome uviedla nepravdivé údaje 
4.   nájomnú zmluvu alebo list vlastníctva, ktorým dokladá zriadenie kancelárie.

Podmienky udelenia oprávnenia  (PO):
Ministerstvo zapíše verejnú obchodnú spoločnosť, ak:
a)   jej spoločníkmi sú len správcovia - fyzické osoby,                                                     
b)  jej spoločník nie je spoločníkom inej právnickej osoby zapísanej do zoznamu správcov, 
c)  na konanie v jej mene sú poverení všetci spoločníci samostatne a bez obmedzenia, 
d)  má sídlo na území Slovenskej republiky,                                                                      
e)  jej spoločníci sú bezúhonní a dôveryhodní.

Ministerstvo zapíše do zoznamu správcov komanditnú spoločnosť, ak:
a)  jej komplementármi sú len správcovia - fyzické osoby, 
b)  jej spoločník nie je spoločníkom inej PO zapísanej v zozname správcov, 
c)  na konanie v jej v mene sú poverení všetci komplementári samostatne a bez obmedzenia, 
d)  má sídlo na území Slovenskej republiky 
e)  jej spoločníci sú bezúhonní a dôveryhodní.
Žiadosť PO obsahuje:                                                                                                                                                          
a) obchodné meno právnickej osoby, identifikačné číslo a adresu, ktorú navrhuje zapísať do zoznamu správcov ako kanceláriu. 
Prílohou k     žiadosti PO je:   
1. spoločenská zmluva spolu s výpisom z obchodného registra, 
2.  údaje spoločníkov potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov, 
3 .čestné vyhlásenie spoločníkov o splnení predpokladov v zmysle §21 odsek 3)-ustanovenia o dôveryhodnosti  
4.  nájomná zmluva alebo list vlastníctva, ktorým dokladá zriadenie kancelárie.

Predpoklady zápisu zahraničnej právnickej osoby do zoznamu správcov je, že:
a)  má sídlo v Slovenskej republike, inom členskom štáte Európskej únie alebo inom zmluvnom štáte, Dohody o Európskom hospodárskom priestore, 
b)  jeden alebo viac jej spoločníkov zodpovedá za jej záväzky celým svojím majetkom, 
c)  na území Slovenskej republiky má umiestnený podnik alebo jeho organizačnú zložku, 
d)  jej štatutárne orgány alebo členovia štatutárneho orgánu sú len správcovia - fyzické osoby, 
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e)  jej štatutárne orgány alebo členovia štatutárneho orgánu sú poverení na konanie v jej mene samostatne a bez       obmedzenia, 
f)  jej spoločníci sú bezúhonní a dôveryhodní.

Geologický výskum a geologický 
prieskum

Pôsobnosť Ministerstva životného prostredia SR (  www.enviro.gov.sk  )  

Ministerstvo vedie register oprávnení vydaných fyzickej osobe (FO) alebo právnickej osobe (PO) 

Podmienky vydania oprávnenia FO:
a)  trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo bydlisko v niektorom z členských štátov Európskych spoločenstiev alebo v štáte, ktorý je 
súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len "členský štát")  
b)  bezúhonnosť 
Žiadosť  obsahuje:
a)  meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt6) (ďalej len "osobné údaje"); ak ustanoví zástupcu, uvedie aj jeho osobné údaje, 
b)  obchodné meno, 
c)  druh geologickej práce, na ktorý žiada geologické oprávnenie, 
d) čas, na ktorý žiada geologické oprávnenie, 
e) identifikačné číslo (IČO), ak ho má pridelené, 
f)  mená a čísla preukazov o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá je:
- vykonávateľom geologických prác alebo jeho zástupcom, 
- zástupcom právnickej osoby, ktorá je vykonávateľom geologických prác, 
-  zodpovedným riešiteľom geologických úloh.

Podmienky udelenia oprávnenia PO:
a) adresa  sídla alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky alebo v niektorom z členských štátoch.
Ž  iadosť  obsahuje:   
a)  obchodné meno a sídlo, 
b)  druh geologickej práce, na ktorý žiada geologické oprávnenie, 
c)  čas, na ktorý žiada geologické oprávnenie, 
d)  osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, a spôsob, akým budú za právnickú osobu konať  
e)  osobné údaje a údaj o bezúhonnosti zástupcu,(za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo 
trestný čin ohrozenia života),
f)  identifikačné číslo (IČO), ak ho má pridelené, 
g)  mená a čísla preukazov o odbornej spôsobilosti osoby ktorá je:

- vykonávateľom geologických prác alebo jeho zástupcom, 
- zástupcom právnickej osoby, ktorá je vykonávateľom geologických prác, 
-  zodpovedným riešiteľom geologických úloh.
K žiadosti PO pripojí: 
výpis z registra trestov fyzickej osoby a jej zástupcu, ak je ustanovený, alebo výpis z registra trestov zástupcu právnickej osoby. Výpis nemôže byť 
starší ako šesť mesiacov.
Za zodpovedného riešiteľa geologickej úlohy, zástupcu fyzickej osoby alebo zástupcu právnickej osoby možno určiť len osobu s príslušným 
vysokoškolským vzdelaním, ktorá má najmenej dvojročnú prax v danom odbore, alebo osobu s príslušným stredoškolským vzdelaním, ktorá má 
najmenej päťročnú prax v danom odbore. Takéto vzdelanie a prax musí mať aj fyzická osoba, ktorá je vykonávateľom geologických prác a nemá 
určeného zástupcu.
Odborná spôsobilosť sa osvedčuje vydaním preukazu o odbornej spôsobilosti ministerstvom a overuje sa každých desať rokov. 
Odbornou spôsobilosťou sa rozumie:    vzdelanie,  prax,  skúška.   

313/1999 Z. z.  o 
geologických 
prácach a o štátnej 
geologickej 
správe, Vyhláška 
č. 51/2008 Z. z.
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Činnosť audítora Pôsobnosť Úradu pre dohľad nad výkonom auditu (  www.UDVA.sk  )  
Osvedčenie o     odbornej spôsobilosti  (ďalej „certifikát“)  na výkon auditu vydá úrad fyzickej osobe (FO) ak :   
a)  je plne spôsobilá na právne úkony, 
b)  má dobrú povesť, 
c)  má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, 
d)  má najmenej päť rokov odbornej praxe v účtovníctve, 
e)  sa zúčastňovala sústavného vzdelávania asistentov audítora, 
f)   predložila úradu úradne osvedčené kópie certifikátov a licencií z iných členských štátov a tretích krajín, ktorých je držiteľom, vrátane názvu 
orgánu, ktorým boli vydané a ich číslo, 
g)   zložila audítorskú skúšku podľa § 14 zákona.

FO počas odbornej praxe podľa odseku písm. d) je povinná absolvovať aspoň trojročnú praktickú odbornú prípravu zameranú na oblasť auditu v 
rozsahu minimálne 3 000 hodín, z toho dve tretiny u audítora alebo v audítorskej spoločnosti, ktorí sú zapísaní v zozname audítorov alebo zozname 
audítorských spoločností (ďalej len "príslušný zoznam"), u euroaudítora alebo v audítorskej spoločnosti iného členského štátu. Doba, počas ktorej sa 
hodnotí rozsah praktickej odbornej prípravy, môže trvať najviac šesť rokov vrátane prerušenia vykonávania praxe podľa § 12 ods. 6 zákona. 

Certifikát  vydá  úrad aj  euroaudítorovi, ktorý spĺňa podmienky   spôsobilosti  na právne úkony a má dobrú povesť a ak
a)  sa preukáže platným certifikátom vydaným v inom členskom štáte,
b)  sa preukáže potvrdením orgánu, ktorý vydal licenciu alebo orgánu, ktorý kontroluje dodržiavanie splnenia požiadavky sústavného vzdelávania, 
ktorým dokladuje svoju účasť na sústavnom vzdelávaní v bezprostredne predchádzajúcom období, 
c)  zložil skúšku spôsobilosti podľa § 15 zákona.
Podmienky, uvedené v písm. a) a b) a uvedené vyššie pod písm.  a) až f) musia byť splnené pred prihlásením sa na audítorskú skúšku 
Licencia
Úrad vydá audítorovi licenciu ku dňu, v ktorom vykonal zápis do zoznamu.
Úrad vydá audítorskej spoločnosti licenciu ku dňu, v ktorom vykonal zápis do zoznamu audítorských spoločností.
Dňom zápisu do zoznamu audítorov je audítor oprávnený používať na označenie svojej profesie označenie "certifikovaný audítor" a skratku "CA".
Dobrou povesťou na účely zákona je ak FO
a)  je bezúhonná, 
b)  nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie a na sociálne poistenie za seba a svojich zamestnancov, čo preukazuje potvrdením 
Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, nie starším ako tri mesiace, 
c)  nemá evidované daňové nedoplatky, čo preukazuje potvrdením, nie starším ako tri mesiace miestne príslušného daňového úradu a správcu dane, 
ktorým je obec, 
d)  neporušila v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, čo preukazuje potvrdením 
príslušného inšpektorátu práce, 
e)  nedopustila sa v predchádzajúcich piatich rokoch porušenia povinností v súvislosti s výkonom auditu alebo jej nebola uložená sankcia 

Podmienky zápisu do zoznamu audítorov
Úrad zapíše do zoznamu audítorov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti toho, kto
a)  má certifikát                                                                                                              
b)  nebol v minulosti vyčiarknutý zo zoznamu audítorov alebo uplynula 3 ročná lehota odo dňa vyčiarknutia audítora zo zoznamu audítorov, 
c)  zaplatil úradu zápisné za zápis do zoznamu audítorov,
d)  zložil sľub, 
Sľub sa skladá do rúk predsedu rady úradu.
 

540/2007 Z. z.
o audítoroch, 
audite a dohľade 
nad výkonom 
auditu a o zmene a 
doplnení zákona č. 
431/2002 Z.z. 
o účtovníctve....
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Podmienky zápisu do zoznamu audítorských spoločností                               
Úrad zapíše do zoznamu audítorských spoločností do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti právnickú osobu (PO), 
a)  v ktorej väčšina hlasovacích práv patrí audítorom, ktorí spĺňajú aspoň podmienky podľa § 3 ods. 1 a 2, alebo audítorským spoločnostiam, ktorí sú 
zapísaní v príslušnom zozname, ktorý vedie úrad alebo príslušný orgán iného členského štátu, 
b)  v ktorej väčšina členov štatutárneho orgánu audítorskej spoločnosti sú audítormi, ktorí spĺňajú aspoň podmienky podľa § 3 ods. 1 a 2 a sú 
zapísaní v zozname audítorov, ktorý vedie úrad alebo príslušný orgán iného členského štátu; ak má táto audítorská spoločnosť dvoch členov 
štatutárneho orgánu, musí byť audítorom zapísaným v zozname audítorov aspoň jeden z nich, 
c)  ktorá zaplatila úradu zápisné za zápis do zoznamu audítorských spoločností, 
d)  v ktorej fyzické osoby, ktoré vykonávajú audit v mene audítorskej spoločnosti a sú zapísané v zozname audítorov vedenom úradom alebo 
príslušným orgánom iného členského štátu, spĺňajú aspoň podmienky podľa § 3 ods. 1  a 2 zákona, 
e)  ktorá má dobrú povesť;  Dobrou povesť je  ak
a)  člen štatutárneho orgánu je bezúhonný; túto skutočnosť preukazuje výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace, 
b)  nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie a na sociálne poistenie za svojich zamestnancov, čo preukazuje potvrdením 
Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, nie starším ako tri mesiace, 
c)  nemá evidované daňové nedoplatky, čo preukazuje potvrdením miestne príslušného daňového úradu a správcu dane, ktorým je obec, nie starším 
ako tri mesiace, 
d)  neporušila v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, 7) čo preukazuje potvrdením 
príslušného inšpektorátu práce, 
e)  nedopustila sa v predchádzajúcich piatich rokoch porušenia povinností v súvislosti s výkonom auditu alebo jej nebola uložená sankcia podľa 
osobitného predpisu.
PO predloží spolu so žiadosťou o zápis do zoznamu audítorských spoločností spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu, stanovy, ak ich 
spoločnosť vydala alebo výpis z obchodného registra, ak je PO v ňom ku dňu predloženia žiadosti zapísaná, alebo žiadosť o zápis do obchodného 
registra; doklady musia byť predložené v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii.
Úrad nezapíše do zoznamu  spoločnosť podľa § 5 odsek 5, 6, 7  zákona. Cudzojazyčné doklady - úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka. 

Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.  Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, 
nie starším ako tri mesiace. Ak príslušné orgány členských štátov takéto doklady nevydávajú, výpis z registra trestov sa nahrádza potvrdením 
vydaným príslušným orgánom dohľadu.   
                                                             

Činnosť advokáta Pôsobnosť Slovenská advokátska komora – SAK, (  www.sak.sk  )  
Na činnosť advokáta sa vyžaduje zápis v zozname advokátov, ktorý vedie  SAK. 
Komora zapíše do zoznamu advokátov do dvoch mesiacov  odo dňa doručenia žiadosti na komoru toho, kto
a)  je plne spôsobilý na právne úkony, 
b)  získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike4) alebo má 

uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou, 
c)  získal najmenej trojročnú prax ako advokátsky koncipient, 
d)  zložil advokátsku skúšku, 
e)  je bezúhonný  (preukazuje sa odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace).
f)  nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu advokátov alebo disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu 

koncipientov g)  nemá uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu komerčných právnikov, disciplinárne opatrenie 
zbavenie notárskeho úradu, disciplinárne opatrenie zbavenie výkonu exekútorského úradu, disciplinárne opatrenie zbavenie výkonu 
funkcie prokurátora alebo disciplinárne opatrenie odvolanie z funkcie sudcu podľa osobitných predpisov, 5)

h)  nie je v čase zápisu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu s výnimkou pedagogickej, publicistickej, literárnej, vedeckej 
alebo umeleckej činnosti a nevykonáva ani činnosť, ktorá je nezlučiteľná s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania, 

586/2003 Z. z. o 
advokácii

12

http://www.sak.sk/


i)  splnil povinnosti a to:                                                                                                   -  oznámil komore adresu svojho sídla (sídlo musí  byť na 
území Slovenskej republiky),                                                                                                                       -  preukázal , že má uzatvorenú 
poistnú zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie a oznámil spôsob, akým bude vykonávať 
advokáciu, prípadne iné nevyhnutné skutočnosti pre vedenie zoznamu advokátov.  Komora môže uzatvoriť hromadnú poistnú zmluvu 
o poistení zodpovednosti za škodu v prospech svojich členov zapísaných v zozname vedenom komorou

j)  zložil sľub (sľub sa skladá do rúk predsedu komory)
Profesorov a docentov vysokých škôl v odbore právo, ktorí preukážu, že splnili podmienky podľa písm. a), b), e) až i) komora zapíše do zoznamu 

advokátov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti a po zložení sľubu.
Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a ak ide o obzvlášť závažný zločin, trestný čin 

zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania a trestný čin nepriamej korupcie, ani 
ten, komu bolo odsúdenie za taký trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený podľa 
osobitného predpisu.

Bezúhonný nie je ani ten, u koho je preukázateľne spochybnené, že bude čestne a svedomito plniť povinnosti advokáta. 
Komora zapíše do zoznamu advokátov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti tiež toho, kto
a)  je zapísaný do zoznamu usadených euroadvokátov (§ 39), 
b)  zložil sľub, 
c)  počas troch rokov poskytoval bez podstatného prerušenia na území Slovenskej republiky právne služby podľa tohto zákona a
d)  právne služby podľa písmena c) poskytoval v oblasti právneho poriadku Slovenskej republiky.
Komora upustí od splnenia podmienky podľa odseku  písm. d), ak žiadateľ o zápis preukáže v pohovore, že ako usadený euroadvokát  bol efektívne a 
pravidelne činný v oblasti právneho poriadku Slovenskej republiky a že je schopný vykonávať túto činnosť naďalej, pričom sa prihliada na účasť 
usadeného euroadvokáta na prednáškach, seminároch a vedeckých konferenciách o právnom poriadku Slovenskej republiky. Žiadateľ predloží 
komore informácie a spisovú dokumentáciu a poskytne komore potrebné vysvetlenia o počte a forme právnych služieb, ktoré poskytol v oblasti 
právneho poriadku Slovenskej republiky.

Podstatným prerušením poskytovania právnych služieb nie je prerušenie z dôvodov udalostí každodenného života spravidla nepresahujúce tri 
týždne. Pri posudzovaní sa prihliada na dôvod, dĺžku a početnosť prerušení.

Komora zapíše do zoznamu advokátov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti toho, kto
a)  je občanom členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, 
b)  splnil podmienku odborného vzdelania a praxe ustanovenej v tomto štáte na získanie oprávnenia vykonávať advokáciu samostatne na základe 
profesijného označenia uvedeného v prílohe č. 1 zákona, 
c)  zložil skúšku spôsobilosti podľa odseku                                                            
d)  zložil sľub podľa.
Doklady osvedčujúce skutočnosti podľa písm. a) a b) nesmú byť v čase ich predloženia staršie ako tri mesiace a musia byť predložené spolu s ich 
osvedčeným prekladom do slovenčiny

Skúška spôsobilosti je skúška zameraná na posúdenie odborných vedomostí euroadvokáta o znalosti právneho poriadku Slovenskej republiky a 
predpisov komory. Skúška spôsobilosti sa vykonáva v štátnom jazyku.9) Podrobnosti o skúške spôsobilosti určí predpis komory.
Komora umožní do šiestich mesiacov od doručenia písomnej žiadosti a po zaplatení poplatku určeného predpisom komory vykonať skúšku 
spôsobilosti každému, kto  je občanom členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o EHP a splnil podmienku odborného 
vzdelania a praxe ustanovenej v tomto štáte na získanie oprávnenia vykonávať advokáciu samostatne na základe profesijného označenia uvedeného v 
prílohe č. 1 zákona, 
Za advokátsku skúšku komora uzná odbornú justičnú skúšku, notársku skúšku alebo prokurátorskú skúšku vykonanú na území Slovenskej 
republiky. Komora môže za advokátsku skúšku uznať aj inú právnu skúšku vykonanú na území Slovenskej republiky. 
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Do praxe advokátskeho koncipienta komora započíta 
a) prax sudcu, 
b) justičného čakateľa, 
c) prokurátora, 
d) právneho čakateľa prokuratúry  
e)   notársku prax. 
Komora môže započítať do praxe advokátskeho koncipienta aj inú právnu prax (určuje komora).

Spôsob výkonu advokácie:

a)  samostatne, 
b)  v združení spolu s inými advokátmi, 
c)  ako spoločník verejnej obchodnej spoločnosti, 
d)  ako komplementár komanditnej spoločnosti alebo
e)  ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným.

Usadený euroadvokát je oprávnený poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto 
zákonom.
Usadený euroadvokát, zapísaný do zoznamu advokátov môže pri poskytovaní právnych služieb používať profesijné označenie štátu registrácie, 
vyjadrené v úradnom jazyku štátu registrácie. Ak je spoločníkom zahraničnej právnickej osoby alebo slovenskej právnickej osoby oprávnenej 
poskytovať právne služby, môže pripojiť k profesijnému označeniu aj obchodné meno a právnu formu tejto právnickej osoby. 
Pri zápise euroadvokáta do zoznamu advokátov ho komora vyčiarkne zo zoznamu usadených euroadvokátov 
Hosťujúci euroadvokát je oprávnený poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto 
zákonom. 
Z jeho výkonu  je vylúčené spisovanie listín o prevodoch nehnuteľností.
Hosťujúci euroadvokát sa pri poskytovaní právnych služieb na území Slovenskej republiky riadi týmto zákonom, osobitnými predpismi a predpismi 
komory; tým nie je dotknutá jeho povinnosť dodržiavať právne predpisy štátu registrácie.
Pri poskytovaní právnych služieb hosťujúcim euroadvokátom sa ustanovenia tohto zákona, osobitných predpisov a predpisov komory nepoužijú, 
najmä ak ide o dočasné a príležitostné poskytovanie právnych služieb

Činnosť autorizovaného 
architekta

Pôsobnosť Slovenskej komory architektov –SKA, (  www.komarch.sk  )  
Autorizovaným architektom a autorizovaným krajinným architektom (ďalej len "architekt") je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných 
architektov.
Autorizačné osvedčenie o zapísaní žiadateľa do zoznamu architektov, vydá SKA na základe
1.  získania odbornej kvalifikácie v zmysle zákona alebo
2.  uznania odbornej kvalifikácie získanej v inom členskom štáte.
Do  zoznamu  podľa  1. bodu  komora zapíše fyzickú osobu (FO) a     autorizačné osvedčenie o     zápise vydá  na základe žiadosti ak:   
a)  je občanom členského štátu,                                                                             b)  nebola pozbavená spôsobilosti na právne úkony ani jej 
spôsobilosť nebola obmedzená,
c)  je bezúhonná  (preukazuje sa výpisom z registra trestov),
d)  má  predpísané  vzdelanie  -  vysokoškolské  vzdelanie  II.  stupňa  v študijnom  programe,  ktorý  sa  zaoberá  prevažne  architektúrou,  získané  v 
Slovenskej republike alebo v členskom  štáte, ktorého diplom,  osvedčenie alebo iný doklad o vzdelaní je uvedený v prílohe č. 2 zákona, alebo má 
vzdelanie získané mimo členského štátu, ktorého diplom, osvedčenie alebo iný  doklad o vzdelaní uznal iný členský štát;   
e)  má odbornú prax  po ukončení vzdelania najmenej 3 roky pod dohľadom architekta, krajinného architekta (preukazuje sa knižkou odbornej praxe) 

138/1992 Zb. 
o autorizovaných 
architektoch 
a autorizovaných 
stavebných 
inžinieroch
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f)   vykonala autorizačnú skúšku, 
g)  zložila sľub,

Do  zoznamu podľa  2. bodu  komora zapíše fyzickú osobu (FO) a     autorizačné osvedčenie o     zápise vydá  na základe žiadosti ak:    
a)  je občanom členského štátu, 
b)  je bezúhonný, 
c)  jeho doklady o vzdelaní a o odbornej praxi boli uznané v domovskom členskom štáte; inak je povinný tieto doklady preukázať, 
d)  pri vstupe do profesie vykonal autorizačnú alebo inak označenú skúšku spôsobilosti v domovskom členskom štáte; inak ho zapíše až po vykonaní 
autorizačnej skúšky.
Autorizovaným architektom je osoba  zapísaná v zozname.

Do registra hosťujúcich architektov komora zapíše a     registračné osvedčenie vydá                                                                                                 
a)  pri prvom hosťovaní tomu, kto preukáže, že
1.  je občanom členského štátu, 
2.  je bezúhonný  (preukazuje sa výpisom z registra trestov, viď ďalej), 
3.  má doklad o vzdelaní uznaný podľa § 16 zákona
4.  je oprávnený v domovskom členskom štáte vykonávať regulované povolanie; inak je povinný predložiť doklad o tom, že vykonával v 
predchádzajúcich desiatich rokoch najmenej dva roky činnosti, ktoré sú obsahom povolania autorizovaného architekta alebo autorizovaného 
krajinného architekta, 
5. je poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania s platnosťou pre územie Slovenskej republiky, 
b)   pri predĺžení času hosťovania alebo pri opakovanom hosťovaní, ak od predchádzajúceho hosťovania neuplynuli viac ako dva roky, preukáže, že 
spĺňa požiadavky podľa písmena a) druhého a piateho bodu.

Ž  iadosti o zapísanie do registra sa podávajú  na tlačive komory   v štátnom jazyku. Jej prílohou sú doklady, preukazujúce splnenie požiadaviek.
Hosťujúcim architektom je osoba  zapísaná v registri.
Doklad o vzdelaní, vydaný v inom členskom štáte - Žiadateľ o uznanie dokladu o vzdelaní, priloží k žiadosti o uznanie originál alebo úradne 
osvedčenú fotokópiu dokladu o vzdelaní;    notárske alebo iné úradné osvedčenie fotokópie dokladu o vzdelaní možno nahradiť osvedčením 
regulačného orgánu domovského členského štátu. Ak ide o doklad vydaný v cudzine, priloží sa aj preklad do štátneho jazyka; to neplatí, ak je doklad 
v českom jazyku. Ak je potrebné zároveň s dokladom o vzdelaní preskúmať splnenie požiadaviek na obsah vzdelávania k žiadosti musí byť priložené 
osvedčenie vzdelávacieho zariadenia, ktoré vydalo doklad o vzdelaní. Prílohou osvedčenia je obsah študijného odboru alebo odbornej prípravy a 
potvrdenie o absolvovaných skúškach. Ak ide o štúdium v cudzine, priloží sa aj preklad do štátneho jazyka; to neplatí, ak je obsah študijného odboru 
v českom jazyku.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po vyjadrení komory môže uznať doklad o vzdelaní získaný v členskom štáte aj na základe iného 
vzdelania, než je stanovené zákonom, ak ide o vysokoškolské vzdelanie
a)    technického zamerania  - vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie 
umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných 
pamiatok, a ide o žiadateľa, ktorý najmenej sedemročnou odbornou praxou  v oblasti stavebníctva dostatočne preukázal potrebnú technickú 
spôsobilosť, 
b)    prírodovedného, lesníckeho alebo poľnohospodárskeho zamerania a ide o žiadateľa, ktorý svojou najmenej sedemročnou odbornou praxou v 
oblasti krajinnej alebo záhradnej architektúry dostatočne preukázal potrebnú odbornú spôsobilosť krajinného architekta .
Doklad o vzdelaní uznaný podľa predpisov sa na účely autorizácie alebo hosťovania predkladá spolu s originálom alebo s úradne osvedčenou 
kópiou rozhodnutia. SKA na účely zapísania do zoznamu autorizovaných architektov automaticky uznáva odbornú kvalifikáciu architekta získanú 
v domovskom členskom štáte na základe vzdelania, ktoré zodpovedá minimálnym požiadavkám na architektonické vzdelanie podľa zákona  a na 
základe odbornej praxe v trvaní najmenej tri roky a vykonanej autorizačnej alebo inak označenej skúšky spôsobilosti architekta.
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Poistenie.  Architekt je povinný do 10 dní po zápise do zoznamu uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v 
súvislosti               s výkonom jeho činnosti a jeho zamestnancov. Komora môže uzatvoriť hromadnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za 
škodu v prospech svojich členov zapísaných v zozname, vedenom komorou

Bezúhonný na účely zákona nie je ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin, súvisiaci  s výkonom 
povolania a jeho trest nebol zahladený.  Ak sa v členskom štáte nevydáva výpis, možno bezúhonnosť preukázať iným rovnocenným dokumentom 
vydávaným členským štátom alebo čestným vyhlásením uchádzača podľa práva členského štátu.

Právnická osoba (PO) môže mať zapísané v predmete svojej činnosti poskytovanie služieb autorizovaného architekta, ak zamestnáva ako odborného 
garanta osobu autorizovanú alebo registrovanú na ich výkon podľa tohto zákona, ak tieto služby poskytuje prostredníctvom takejto osoby alebo pod 
jej osobným odborným dohľadom. Podkladom na zapísanie činnosti do obchodného registra je autorizačné osvedčenie alebo registračné osvedčenie 
tohto zamestnanca.

Autorizovaný architekt  môže vykonávať činnosť 
a)  sústavne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť                                               b)  v mene a na zodpovednosť právnickej osoby alebo 
fyzickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ (ďalej len "zamestnanec").

Architekt môže zamestnávať v pracovnom pomere iné osoby v súlade so Zákonníkom práce.

Činnosť autorizovaného 
stavebného inžiniera

Pôsobnosť Slovenskej komory stavebných inžinierov –SKSI, (  www.SKSI.sk  )
Autorizovaným stavebným inžinierom (ďalej len "inžinier") je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov.
Autorizačné osvedčenie o zapísaní do zoznamu autorizovaných inžinierov vydá komora na základe
1.  získania odbornej kvalifikácie podľa tohto zákona, alebo
2.  uznania odbornej kvalifikácie získanej v domovskom členskom štáte.

Do  zoznamu  podľa  1. bodu  komora zapíše fyzickú osobu (FO) a     autorizačné osvedčenie o     zápise vydá  na základe žiadosti ak:   
a)  je občanom členského štátu,                                                                             
b)  nebola pozbavená spôsobilosti na právne úkony ani jej spôsobilosť nebola obmedzená,
c)  je bezúhonná  (preukazuje sa výpisom z registra trestov),
d)  má  predpísané  vzdelanie  -  vysokoškolské  vzdelanie  II.  stupňa  v študijnom  programe,  ktorý  sa  zaoberá  prevažne  architektúrou,  získané  v 
Slovenskej republike alebo v členskom  štáte, ktorého diplom,  osvedčenie alebo iný doklad o vzdelaní je uvedený v prílohe č. 2 zákona, alebo má 
vzdelanie získané mimo členského štátu, ktorého diplom, osvedčenie alebo iný  doklad o vzdelaní uznal iný členský štát;   
e)  má odbornú prax  po ukončení vzdelania najmenej 3 roky pod dohľadom autorizovaného inžiniera; (preukazuje sa záznamníkom o odbornej 
praxi) 
f)   vykonala autorizačnú skúšku, 
g)  zložila sľub,

Do  zoznamu podľa  2. bodu  komora zapíše fyzickú osobu (FO) a     autorizačné osvedčenie o     zápise vydá  na základe žiadosti ak:    
a)  je občanom členského štátu, 
b)  je bezúhonný, 
c)  jeho doklady o vzdelaní a o odbornej praxi boli uznané v domovskom členskom štáte; inak je povinný tieto doklady preukázať, 
d)  pri vstupe do profesie vykonal autorizačnú alebo inak označenú skúšku spôsobilosti v domovskom členskom štáte; inak ho zapíše až po vykonaní 
autorizačnej skúšky.
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Do registra hosťujúcich inžinierov komora zapíše a     registračné osvedčenie vydá                                                                                                 
a)  pri prvom hosťovaní tomu, kto preukáže, že
1.  je občanom členského štátu, 
2.  je bezúhonný  (preukazuje sa výpisom z registra trestov, viď ďalej), 
3.  má doklad o vzdelaní uznaný podľa § 16 zákona
4.  je oprávnený v domovskom členskom štáte vykonávať regulované povolanie; inak je povinný predložiť doklad o tom, že vykonával v 
predchádzajúcich desiatich rokoch najmenej dva roky činnosti, ktoré sú obsahom povolania autorizovaného inžiniera, 
5. je poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania s platnosťou pre územie Slovenskej republiky, 
b)   pri predĺžení času hosťovania alebo pri opakovanom hosťovaní, ak od predchádzajúceho hosťovania neuplynuli viac ako dva roky, preukáže, že 
spĺňa požiadavky podľa písmena a) druhého a piateho bodu.
Žiadosti o zapísanie do zoznamu sa podávajú  na tlačive komory v štátnom jazyku. Jej prílohou sú doklady, preukazujúce splnenie požiadaviek.
Hosťujúcim stavebným inžinierom je osoba zapísaná v registri. 

Uznávanie odbornej kvalifikácie. 
Na účely uznania odbornej kvalifikácie stavebných inžinierov sa vyžaduje doklad o vzdelaní získaný v členskom štáte na základe vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa
a)  stavebného zamerania ( 16a zákona v spojení s § 5 )   
b)  elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania (§ 16a v spojení s § 5)

Doklad o vzdelaní uznaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky podľa všeobecných predpisov o uznávaní odborných kvalifikácií sa na účely 
autorizácie alebo na účely hosťovania predkladá spolu s originálom alebo s úradne osvedčenou kópiou rozhodnutia o jeho uznaní.
SKSI na účely zapísania do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov uznáva odbornú kvalifikáciu stavebného inžiniera, získanú v 
domovskom členskom štáte na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa podľa žiadanej kategórie stavebného, strojníckeho alebo 
elektrotechnického zamerania, odbornej praxe v trvaní najmenej tri roky a na základe autorizačnej alebo inak označenej skúšky spôsobilosti.
Ak povolanie stavebného inžiniera nie je v domovskom členskom štáte regulované, alebo je regulované, ale na výkon povolania sa nevyžaduje 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax alebo autorizačná alebo inak označená skúška spôsobilosti SKSI  uplatní kompenzačné 
opatrenie formou autorizačnej skúšky podľa § 21 zákona.                                                                    

Poistenie.  Inžinier je povinný do 10 dní po zápise do zoznamu uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti  za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v 
súvislosti               s výkonom jeho činnosti a jeho zamestnancov. Komora môže uzatvoriť hromadnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za 
škodu v prospech svojich členov zapísaných v zozname, vedenom komorou

Bezúhonný na účely zákona nie je ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin, súvisiaci  s výkonom 
povolania a jeho trest nebol zahladený.  Ak sa v členskom štáte nevydáva výpis, možno bezúhonnosť preukázať iným rovnocenným dokumentom 
vydávaným členským štátom alebo čestným vyhlásením uchádzača podľa práva členského štátu.

Právnická osoba (PO) môže mať zapísané v predmete svojej činnosti poskytovanie služieb autorizovaného architekta, ak zamestnáva ako odborného 
garanta osobu autorizovanú alebo registrovanú na ich výkon podľa tohto zákona, ak tieto služby poskytuje prostredníctvom takejto osoby alebo pod 
jej osobným odborným dohľadom. Podkladom na zapísanie činnosti do obchodného registra je autorizačné osvedčenie alebo registračné osvedčenie 
tohto zamestnanca.

Autorizovaný inžinier vykonáva  činnosť 
a)  sústavne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť   
b)  v mene a na zodpovednosť PO alebo FO ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ Inžinier môže zamestnávať v pracovnom pomere iné 
osoby
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Činnosť daňového poradcu Pôsobnosť Slovenskej komory daňových poradcov (  www.skdp.sk  )  
Osvedčenie na výkon daňového poradenstva vydá komora fyzickej osobe (FO), ak:
a)  je spôsobilá na právne úkony, 
b)  je bezúhonná, 
c)  má vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického zamerania alebo ukončenú obsahovo ucelenú časť vysokoškolského štúdia
d)  má  najmenej päťročnú ekonomickú alebo právnickú prax alebo vykonávala najmenej tri roky činnosť asistenta daňového poradcu, 
e)  zložila odbornú skúšku (§ 6 zákona)
f)  zložila do rúk prezidenta komory sľub

Komora umožní vykonať skúšku do šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti každému, kto o to písomne požiada a spĺňa podmienky ustanovené 
v písm. a), b) a c). Po zložení skúšky vydá komora FO do jedného mesiaca od jej zloženia osvedčenie.

Zápis do zoznamu.  Komora vykoná do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti zápis do zoznamu. Žiadosť musí byť podaná do 6 
mesiacov    od získania osvedčenia. Po uplynutí tejto lehoty je pre zapísanie do zoznamu potrebné opätovné zloženie skúšky. 

Komora zapíše     do zoznamu   
a)  FO, ktorá získala osvedčenie a zložila sľub
b)  PO, v ktorej majú daňoví poradcovia, zapísaní v zozname najmenej 75% podielov na základnom imaní alebo hlasovacích práv v spoločnosti  
c)  zahraničnú FO, ktorá je oprávnená vykonávať daňové poradenstvo v zahraničí/inom členskom štáte, zložila skúšku  a zložila do rúk prezidenta 
komory sľub 
Daňový poradca môže daňové poradenstvo poskytovať sám alebo spoločne s inými daňovými poradcami na základe písomnej zmluvy. 
Ak je daňovým poradcom FO  je povinná
a)  oznámiť komore svoj trvalý pobyt a jeho zmeny, 
b)  uvádzať na všetkých písomných dokladoch svoje meno a priezvisko, trvalý pobyt a evidenčné číslo osvedčenia na výkon daňového poradenstva, 
c)  platiť členský príspevok určený komorou, 
d)  oznámiť písomne komore do 30 dní vznik a skončenie pracovnoprávneho vzťahu daňového poradcu alebo asistenta, ktorých zamestnáva, 
e)  zúčastňovať sa na vzdelávaní daňových poradcov organizovanom komorou. 
Ak je daňovým poradcom PO je povinná
a) oznámiť komore svoje sídlo a jeho zmeny, 
b) uvádzať na všetkých písomných dokladoch obchodné meno, sídlo a evidenčné číslo osvedčenia na výkon daňového poradenstva, 
c) platiť členský príspevok určený komorou, 
d) oznámiť písomne komore do 30 dní vznik a skončenie pracovnoprávneho vzťahu daňového poradcu alebo asistenta daňového poradcu, ktorých 
zamestnáva.
Právnická osoba (PO) môže poskytovať daňové poradenstvo, ak má túto činnosť zapísanú v obchodnom registri, je zapísaná v zozname a ak je 
zriadená ako verejná obchodná spoločnosť alebo komanditná spoločnosť. Právnická osoba môže túto činnosť vykonávať,  ak majú daňoví poradcovia 
zapísaní v zozname najmenej 75% podielov na základnom imaní alebo hlasovacích právach v spoločnosti.
FO, ktoré v mene uvedených právnických osôb poskytujú daňové poradenstvo, musia mať osvedčenie podľa tohto zákona.

Zamestnávanie osôb. Ak daňový poradca vykonáva daňové poradenstvo ako FO, môže zamestnávať na výkon tejto činnosti v pracovnoprávnom 
vzťahu zamestnancov, len ak sám nie je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, prípadne nevykonáva inú platenú činnosť s 
výnimkou pedagogickej, vedeckej a publicistickej činnosti.

Poistenie. Daňový poradca je povinný pred začiatkom činnosti uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom daňového 
poradenstva.  Daňový poradca - FO, nie je povinný uzavrieť túto zmluvu, ak daňové poradenstvo vykonáva v mene právnickej osoby zapísanej v 
zozname, ktorá je na túto činnosť poistená. Ak daňový poradca zamestnáva zamestnancov, je povinný uzavrieť aj zmluvu o poistení zodpovednosti 
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za škodu spôsobenú zamestnancom pri plnení pracovných povinností alebo v priamej súvislosti s nimi, za ktorú daňový poradca zodpovedá. 
Poistenie musí trvať po celú dobu výkonu činnosti. 

Povinnosti daňového poradcu, najmä  ohlásiť daňovému úradu začiatok činnosti (§ 31 zákona č. 511/1992 Zb.), zachovávať mlčanlivosť o 
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone daňového poradenstva (od tejto povinnosti ho môže oslobodiť iba klient písomným vyhlásením 
alebo súd). Povinnosť mlčanlivosti má aj ten, kto bol vyčiarknutý zo zoznamu, alebo komu bol pozastavený výkon činnosti a tiež aj zamestnanci 
daňového poradcu.

Činnosť patentového zástupcu Pôsobnosť Slovenskej komory patentových zástupcov (  www.patentattorneys.sk  )  

Patentový zástupca - fyzická osoba  zapísaná v zozname patentových zástupcov.

Komora zapíše do zoznamu do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti o zápis do zoznamu toho, kto
a)  je spôsobilý na právne úkony, 
b)   je bezúhonný (preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;  bezúhonný nie je ten, kto bol právoplatne odsúdený za 
úmyselný trestný čin alebo trestný čin, súvisiaci s výkonom činnosti patentového zástupcu), 
c)  získal vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní 
prvého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou, 
d)  vykonal najmenej trojročnú odbornú prax ako asistent patentového zástupcu (ďalej len "asistent") alebo najmenej štvorročnú prax v oblasti 
priemyselných práv, 
e)  nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu alebo sa naňho hľadí, ako by mu nebolo takéto disciplinárne opatrenie 
uložené, 
f)  nebol vyčiarknutý zo zoznamu z dôvodov právoplatného konkurzu voči nemu alebo voči právnickej osobe poskytujúcej služby patentového 
zástupcu, ktorej je akcionárom alebo spoločníkom, alebo z dôvodov zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ak od 
vyčiarknutia neuplynulo päť rokov, 
g)  úspešne zložil odbornú skúšku patentového zástupcu,
h)  splnil povinnosti - písomne oznámiť komore adresu svojho sídla, ktoré musí byť na území SR a pri zápise do zoznamu preukázal komore 
individuálnu poistnú zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti patentového zástupcu (poistenie musí trvať 
počas celého výkonu činnosti), 
i)  zložil do rúk predsedu komory sľub (do dvoch mesiacov od doručenia písomnej žiadosti o zápis do zoznamu)
j)   nevykonáva zamestnanie, povolanie alebo činnosť, popri ktorej nemôže, podľa osobitných predpisov, vykonávať inú zárobkovú činnosť, ani toho, 
kto je zamestnancom komory.

Poistenie. Patentový zástupca je povinný pri zápise do zoznamu a kedykoľvek na písomnú výzvu komory preukázať komore individuálnu poistnú 
zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti. Poistenie musí trvať počas celého výkonu činnosti patentového 
zástupcu. Komora môže uzatvoriť hromadnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu. 

Komora zapíše do  zoznamu, na základe žiadosti  aj toho, kto zložil skúšku spôsobilosti, spĺňa podmienky podľa písm. a), b), e), f), i), nevykonáva 
zamestnanie, povolanie, činnosť, pri ktorej je zakázané, podľa osobitných predpisov, vykonávať inú činnosť, nie je zamestnancom komory  a komu 
bola uznaná odborná kvalifikácia alebo iná spôsobilosť za dostatočnú na výkon povolania patentového zástupcu podľa osobitného predpisu (Zákon č. 
477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií) 
Skúška spôsobilosti je skúška zameraná na posúdenie právnych vedomostí patentového zástupcu Európskeho spoločenstva o právnom poriadku 
Slovenskej republiky, medzinárodných zmluvách platných na území Slovenskej republiky, týkajúcich sa ochrany priemyselného vlastníctva a 
stavovských predpisoch. Vykonáva sa v štátnom jazyku.
 
Osvedčenie o zápise do zoznamu a preukaz patentového zástupcu vydá komora patentovému zástupcovi  najneskôr do 15 dní od vykonania 
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zápisu.

Spôsob vykonávania činnosti patentového zástupcu. 
1.  samostatne,
2.  v spoločnosti patentových zástupcov (t.j. obchodná spoločnosť (podľa Obchodného zákonníka)
a)  v ktorej je patentový zástupca spoločníkom, akcionárom alebo zamestnancom; ak ide o akciovú spoločnosť, musí byť základné imanie 
spoločnosti utvorené akciami vydanými na meno, a
b)  ktorá je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní služieb patentového zástupcu.
Ak vykonáva činnosť samostatne, vykonáva ju pod obchodným menom, ktorým je jeho meno a priezvisko. Ak vykonáva činnosť prostredníctvom 
spoločnosti patentových zástupcov, pripája k menu, priezvisku a profesijnému označeniu aj názov resp. obchodné meno spoločnosti.

Povinnosti patentového zástupcu
a)  písomne oznámiť komore najneskôr do 15 dní po začatí výkonu činnosti patentového zástupcu svoje sídlo, miesto trvalého pobytu, prípadne 
adresu na doručovanie, spôsob, akým vykonáva činnosť, ako aj ďalšie údaje nevyhnutné na vedenie zoznamu, 
b)  používať profesijné označenie "patentový zástupca",
c)  zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone činnosti. Táto povinnosť sa rovnako vzťahuje na zamestnancov 
patentového zástupcu, zamestnancov spoločnosti patentových zástupcov. Túto povinnosť má aj ten, kto bol vyčiarknutý zo zoznamu, alebo ten, komu 
bol pozastavený výkon činnosti patentového zástupcu.
d)  oznámiť zmeny údajov pod písm. a)  (do 15 dní od vzniku zmien), 
c) všetky skutočnosti, ktoré by mohli byť dôvodom na pozastavenie výkonu činnosti alebo na vyčiarknutie zo zoznamu (do 15 dní od vzniku 
skutočností).
Hosťujúci patentový zástupca je patentový zástupca Európskeho spoločenstva, ktorý je oprávnený poskytovať služby patentového zástupcu na 
území SR príležitostne. Na účely tohto zákona a v súlade s podmienkami ustanovenými týmto zákonom sa hosťujúci patentový zástupca považuje za 
patentového zástupcu podľa tohto zákona. Hosťujúci patentový zástupca nemôže byť spoločníkom spoločnosti patentových zástupcov a nie je 
oprávnený zúčastniť sa na konferencii patentových zástupcov, nemôže byť volený do orgánov komory.
Je povinný svoj zámer poskytovať služby patentového zástupcu vopred písomne oznámiť komore. 
V oznámení uvedie
a)  meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto podnikania, povolenie, na ktorého základe oznamovateľ podniká v domovskom štáte (ďalej len 

"preukaz oprávnenia"), a údaj o trvalom pobyte alebo sídle v domovskom štáte, 
b)  predpokladaný čas poskytovania služieb patentového zástupcu, 
c)  adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky a
d)  údaj o tom, či je poistený (§ 25 zákona).

Hosťujúci patentový zástupca je povinný  pri poskytovaní služby  patentového zástupcu používať 
a)  označenie "hosťujúci patentový zástupca"; toto označenie môže byť vyjadrené v úradnom jazyku členského štátu,
b)  na požiadanie preukázať komore a orgánu štátnej správy preukaz oprávnenia a svoje poistenie zo zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla 
vzniknúť v súvislosti s poskytovaním služieb patentového zástupcu na území SR; preukaz oprávnenia musí hosťujúci patentový zástupca predložiť aj 
s jeho úradne overeným prekladom do štátneho jazyka; inak nie je oprávnený poskytovať služby patentového zástupcu na území Slovenskej 
republiky.
Usadený patentový zástupca je patentový zástupca Európskeho spoločenstva, ktorý je oprávnený poskytovať služby patentového zástupcu 

na území Slovenskej republiky sústavne, za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom a je zapísaný do 
zoznamu. Je povinný dodržiavať povinnosti patentového zástupcu podľa zákona a stavovských predpisov komory.

Môže sa zúčastňovať na konferencii patentových zástupcov a hlasovať o všetkých základných otázkach patentových zástupcov.  Môže 
byť členom spoločnosti patentových zástupcov (§ 15 zákona).
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Zahraničná spoločnosť patentových zástupcov je zahraničná právnická osoba, 
a)  ktorá je oprávnená poskytovať služby patentových zástupcov v členskom štáte, 
b)  ktorej spoločníkmi sú len patentoví zástupcovia alebo usadení patentoví zástupcovia a 
c)  ktorá je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu pri výkone služby

Súkromná veterinárna činnosť Pôsobnosť Slovenskej komory veterinárnych  lekárov – (  www.kvlsr.sk  )  

Činnosť je možné vykonávať len na základe registrácie v komore. 

Komora zapíše do registra veterinárneho lekára, na základe žiadosti a     vydá o     tom potvrdenie ak:  
a)  je spôsobilý na právne úkony, 
b)  je odborne spôsobilý na vykonávanie súkromných veterinárnych činností, 
c)  je bezúhonný, (za bezúhonného podľa tohto zákona sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin 
z nedbanlivosti spáchaný pri poskytovaní veterinárnej starostlivosti. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri 
mesiace alebo iným obdobným dokladom vydaným príslušným orgánom v členskom štáte pôvodu alebo členskom štáte, z ktorého veterinárny lekár 
prichádza, potvrdzujúcim bezúhonnosť, nie starším ako tri mesiace) 
d)  zložil sľub do rúk prezidenta komory, 

e)  je občanom Slovenskej republiky, alebo iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom 
hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie (ďalej len "členský štát"),  
f)  nie je v štátnozamestnaneckom pomere, v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom pracovnom vzťahu, alebo nevykonáva inú zárobkovú 
činnosť v oblasti veterinárnej starostlivosti okrem pedagogickej, publicistickej, literárnej a vedeckej.

g)  je odborne spôsobilým na vykonávanie súkromných veterinárnych činností

Žiadosť o zápis do registra obsahuje:
a)  meno, priezvisko, titul, 
b)  údaj o štátnom občianstve a údaj o pobyte, 
c)  údaje o odbornej spôsobilosti, 
d)  miesto a sídlo vykonávania súkromných veterinárnych činností.
K žiadosti sa priložia
a)  doklady preukazujúce údaje uvedené v písm. b) až d) a doklad o získaní titulu, 
b)  doklad o bezúhonnosti 

Odborná spôsobilosť: 
a)  vysokoškolské štúdium druhého stupňa v odbore všeobecné veterinárske lekárstvo alebo v odbore hygiena potravín Univerzity veterinárskeho 
lekárstva v Slovenskej republike,
b) najmenej päťročné denné teoretické a praktické vysokoškolské štúdium veterinárneho lekárstva v členskom štáte, ktorého obsah je v súlade s 
prílohou č. 1 zákona a má  diplom, certifikát alebo iný doklad o vzdelaní podľa prílohy č. 2 zákona 
Je možné ju preukázať aj na základe iných dokladov (§ 23a) zákona.

Doklady o vzdelaní veterinárnych lekárov na výkon súkromných veterinárnych činností uznáva komora najneskôr do troch mesiacov od podania 
žiadosti a predloženia dokladov. Tento doklad  o vzdelaní  sa považuje za doklad vzájomne uznaný.

Poistenie Súkromný veterinárny lekár je povinný poistiť sa pre prípad zodpovednosti za škodu, spôsobenú  výkonom povolania. 

442/2004 Z. z. o 
súkromných 
veterinárnych 
lekároch, o 
Komore 
veterinárnych 
lekárov Slovenskej 
republiky a o 
zmene a doplnení 
zákona č. 
488/2002 Z. z. o 
veterinárnej 
starostlivosti..........
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Občan členského štátu, veterinárny lekár, môže vykonávať odborné veterinárne činnosti aj keď jeho  vzdelanie nespĺňa všetky požiadavky uvedené 
v prílohe č. 1, ak jeho doklad o vzdelaní je doplnený osvedčením príslušného orgánu členského štátu, že také štúdium začal alebo vzdelanie získal 
pred referenčným dátumom, v zmysle  prílohy č. 2  zákona a že podľa jeho právneho poriadku vykonával veterinárnu činnosť najmenej 3 po sebe 
nasledujúce roky v období piatich rokov pred vydaním osvedčenia.
Veterinárny lekár, občan iného členského štátu, je povinný preukázať ovládanie štátneho jazyka v rozsahu potrebnom na výkon veterinárnej činnosti.

Hosťujúci veterinárny lekár, občan iného členského štátu, môže vykonávať na území Slovenskej republiky ako hostiteľského štátu jednotlivé 
súkromné veterinárne činnosti bez osvedčenia, len ak ide o poskytovanie tejto činnosti dočasne a príležitostne.  Hosťujúci veterinárny lekár je 
povinný vykonávanie týchto činností písomne oznámiť komore pred začatím ich poskytovania, v odôvodnených prípadoch po začatí ich 
poskytovania, najneskôr však do 30 dní. 
Oznámenie obsahuje:  
a)  rozsah a termín vykonávania súkromných veterinárnych činností, 
b)  doklad príslušného orgánu členského štátu o tom, že osoba v súlade s právnym poriadkom členského štátu vykonáva súkromné veterinárne 
činnosti, 
c)  doklady o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu (napríklad zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti; doklady nesmú byť pri 
predložení staršie ako 12 mesiacov).
Ak veterinárny lekár iného členského štátu vykonáva alebo mieni vykonávať na území Slovenskej republiky súkromnú veterinárnu činnosť po 
prvýkrát, je povinný pred začatím činnosti predložiť komore vyhlásenie o poistení zodpovednosti za škodu, spôsobenú v súvislosti s výkonom 
súkromnej veterinárnej činnosti. 

Doklady o vzdelaní veterinárnych lekárov, pre výkon štátnych e veterinárnych činností uznáva Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej 
republiky.  Tento doklad o vzdelaní sa považuje za doklad vzájomne uznaný.

Podmienky výkonu činnosti  súkromného veterinárneho lekára v inom členskom štáte. Univerzita veterinárskeho lekárstva v Slovenskej 
republike vydáva potvrdenia o vzdelaní v odbore všeobecné veterinárske lekárstvo alebo v odbore hygiena potravín pre príslušné orgány členského 
štátu na účely výkonu odborných veterinárnych činností v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore; 
potvrdenie osvedčuje, že štúdium, absolvované veterinárnym lekárom alebo začal pred 1. májom 2004, je v súlade s požiadavkami prílohy č. 1 
zákona

Činnosť autorizovaného 
geodeta a kartografa

Pôsobnosť Slovenskej komory geodetov a     kartografov (  www.kgk.s  k)  

Činnosť môžu vykonávať osoby zapísané do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov. 

Komora zapíše fyzickú osobu (FO) do dvoch mesiacov od  doručenia žiadosti o     zápis  ak    
a)  je spôsobilá na právne úkony, 
b)  je bezúhonná, 
c)  zložila kvalifikačnú skúšku pred komorou alebo preukázala osobitnú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa 
alebo preukázala uznanie odbornej kvalifikácie (zákon č. 293/2007 Z. z.)
d)  zložila do rúk predsedu predstavenstva komory sľub.

Kvalifikačnú skúšku môže vykonať  FO, ktorá má 
a)  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia 
b)  po ukončení vysokej školy päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach (§ 13 až 15 zákona č. 162/1995 Z. 
z. (katastrálny zákon) alebo 

216/1995 Z. z. o 
Komore geodetov 
a kartografov
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c)  preukázala uznanie odbornej kvalifikácie (zákon č. 293/2007 Z. z.)

Oprávnenie na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa a okrúhlu pečiatku  vydá komora FO  na základe zápisu do zoznamu  

Poistenie  Autorizovaný geodet a kartograf je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti  za škodu spôsobenú pri výkone geodetických a 
kartografických činností; poistenie musí trvať po celý čas výkonu činnosti.

76/1998 Z. z. 
o ochrane 
ozónovej vrstvy 
zeme (§7,10); 
Vyhláška č. 
283/1998 Z. z. 
ktorou sa 
vykonáva zákon 
o ochrane 
ozónovej vrstvy 
Zeme a o 
doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. ( 
§§1-5)
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  Dopravné služby
• Poverená technická služba

a) overovania  vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti, overovania typu spaľovacích 
motorov inštalovaných v necestných strojoch a overovania ich zhodnosti, 

b) technickej kontroly vozidiel, 
c) emisnej kontroly motorových vozidiel, 
d) kontroly originality vozidiel, 

• Oprávnená technická kontrola vozidiel 
• Oprávnené emisné kontroly motorových vozidiel
• Oprávnená kontrola originality vozidiel.                                                                                                        
• Letecké činnosti v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, stavebníctve, zdravotníctve, na reklamu, na fotografovanie, na prieskum 
• Modifikácia a skúšanie výrobkov leteckej techniky
• opravy a údržba výrobkov leteckej techniky
• Poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu
• Pozemná obsluha lietadiel
• Údržba pohybových plôch letísk

Názov alebo popis služby Podmienky a odborné predpoklady Číslo  predpisu

Poverená technická služba

a)  overovania  vozidiel, 
systémov, komponentov alebo 
samostatných technických 
jednotiek a overovania ich 
zhodnosti, overovania typu 
spaľovacích motorov 
inštalovaných v necestných 
strojoch a overovania ich 
zhodnosti, 

b)  technickej kontroly vozidiel, 

c)  emisnej kontroly 
motorových vozidiel, 

Poverenie vydáva Ministerstvo dopravy pôšt a     telekomunikácii SR   na základe výberového konania, ktoré na činnosti v 1. 
stĺpci, písm. b) až e)  vyhlasuje v tlači, v iných prostriedkoch masovej komunikácie najmenej 30 dní pred jeho začatím. 
(www.telecom.gov.sk)
Ministerstvo udelí fyzickej (FO) alebo právnickej osobe (PO) poverenie na činnosť  podľa  písm. a)  ak
a)    má platné osvedčenie o akreditácii14) vydané akreditujúcou osobou podľa osobitného predpisu alebo iným všeobecne 
uznaným akreditačným orgánom, 
b)   preukáže finančnú spoľahlivosť na vykonávanie technickej služby  
c)   má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti technickej služby, 
d)   je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej 
štatutárnym orgánom, 
e)   je bezúhonná, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, 
f)   nie je v konkurze ani nútenom vyrovnaní, ak je podnikateľom.

Ministerstvo udelí FO alebo PO poverenie na vykonávanie činnosti podľa písm. b) až e) ak žiadateľ  
a)  má platné osvedčenie o akreditácií,  vydané akreditujúcou osobou podľa osobitného predpisu alebo iným všeobecne 
uznaným akreditačným orgánom, 
b)  preukáže finančnú spoľahlivosť na vykonávanie technickej služby (§ 27) 
c)*  vlastní alebo má v nájme pozemok so stavbou, stavbu alebo priestor, v ktorých bude vykonávať činnosti technickej služby, 

725/2004 Z. z.                 o 
podmienkach prevádzky vozidiel 
v premávke              na pozemných 
komunikáciách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov
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d) kontroly originality 
vozidiel, 

d)*  vlastní alebo má v nájme technologické vybavenie potrebné na vykonávanie činnosti technickej služby, 
e)*  ku dňu začatia činnosti v pracovnom pomere zamestnáva dostatočný počet fyzických osôb, ktoré budú vykonávať činnosti 
technickej služby, 
f)    má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti technickej služby,
g)*  nie je personálne, majetkovo prepojená s inými oprávnenými osobami
- ak žiada o udelenie poverenia na výkon činnosti podľa písm. b) v 1. stĺpci, 
- ak žiada o udelenie poverenia na výkon činnosti podľa písm. c) v 1. stĺpci, 
- ak žiada o udelenie poverenia na výkon činnosti podľa písm. d)  v 1. stĺpci, 
- ak žiada o udelenie poverenia na výkon činnosti podľa písm. e)  v 1. stĺpci, 
a ďalej je 
h)  spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osoby, ktoré sú jej 
štatutárnym orgánom, 
i)  bezúhonná, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, 
j) a  nie je v konkurze ani nútenom vyrovnaní,  ak je podnikateľom.
Žiadosť pre vydanie poverenia obsahuje:
a)  identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1. ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo 
prechodného pobytu cudzinca, obchodné meno a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis, 
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby 
alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky, 
b)  druh technickej služby, na ktorú sa žiada udelenie poverenia.

Prílohou k žiadosti je
a)   výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ podnikateľom, 
b)   platné osvedčenie o akreditácii pre činnosť technickej služby, na ktorú sa žiada udeliť poverenie, 
c)   doklad preukazujúci finančnú spoľahlivosť, 
d)   zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti technickej služby,
e)  doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa vyššie uvedených písm. c)* a d)*; (nevzťahuje sa na technickú službu  pod 
písm. a), 
f)  čestné vyhlásenie žiadateľa o splnení podmienok podľa vyššie uvedených písm. písm. e)* a  g)*; (nevzťahuje sa na technickú 
službu podľa písm. a), 
g)  výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; 
(za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin).
h)  čestné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie,  ak je podnikateľom.

Zahraničná osoba z členského štátu, môže doklady uvedené v písm. a), b) až d), g) a h) nahradiť rovnocennými dokladmi 
vydanými v členskom štáte, v ktorom má fyzická osoba trvalý pobyt alebo právnická osoba sídlo.

Finančná spoľahlivosť je schopnosť žiadateľa finančne zabezpečiť začatie a riadne vykonávanie činnosti technickej služby, na 
ktorú žiada o udelenie poverenia. Ak žiadateľ chce prevádzkovať viac technických služieb, finančnú spoľahlivosť musí 
preukázať na každú z nich.
Požiadavka finančnej spoľahlivosti na vykonávanie činnosti technickej služby podľa písm.  a) až d) je splnená preukázaním 
čistého obchodného imania účtovnej jednotky najmenej vo výške 100 000 eur a na vykonávanie technickej služby podľa  písm. 
e) preukázaním čistého obchodného imania účtovnej jednotky najmenej vo výške 50 000 eur. Finančnú spoľahlivosť možno 
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preukázať riadnou účtovnou závierkou za predchádzajúci kalendárny rok alebo mimoriadnou účtovnou závierkou overenými 
audítorom alebo výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace s uvedením základného imania obchodnej 
spoločnosti, alebo zmluvou o ručení uzatvorenou s bankou alebo pobočkou zahraničnej banky; ak ide o zahraničnú osobu z 
členského štátu, finančnú spoľahlivosť možno preukázať rovnocennými dokladmi vydanými v členskom štáte, v ktorom má 
fyzická osoba trvalý pobyt alebo právnická osoba sídlo.

Oprávnená technická kontrola 
vozidiel 

Pôsobnosť príslušného obvodného úradu dopravy 

Zriadenie stanice technickej kontroly 
Fyzická alebo právnická osoba (FO, PO) musí najprv požiadať o povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly príslušný 
obvodný úrad dopravy, v ktorého územnom obvode bude pracovisko stanice technickej kontroly zriadené.

Povolenie na zriadenie stanice vydá  obvodný úrad dopravy žiadateľovi ak
a)  vlastní alebo má v nájme19) pozemok, pozemok so stavbou alebo stavbu na požadovaný typ stanice technickej kontroly, alebo 
má na vlastníctvo alebo nájom uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve, 
b)  má projektovú dokumentáciu potrebnú na požadovaný typ stanice technickej kontroly, 
c)  je finančne spoľahlivá na zriadenie stanice technickej kontroly, 
d)  je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, 
e)  je bezúhonná, 
f)  na požadovaný typ stanice technickej kontroly je voľná kapacita siete (§ 37), 
g)  nie je v konkurze ani v nútenom vyrovnaní, 17) ak je žiadateľ podnikateľom.
Ak ide o právnickú osobu, musí podmienky podľa písmen d) a e) spĺňať osoba alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom.

Žiadosť  FO a     PO obsahuje:  
a)   identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1. ak ide o FO, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu cudzinca,  ak 
ide o podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a miesto podnikania, 
2. ak ide o PO, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, 
ktoré sú jeho štatutárnym orgánom;
b)  údaje o type stanice technickej kontroly, 
c)  údaje o základnom druhu technickej kontroly a kategórie vozidiel, na ktorých sa budú technické kontroly vykonávať, 
d)  údaje o vlastníctve alebo nájme pozemku, pozemku so stavbou alebo o stavbe na požadovaný typ stanice technickej 
kontroly, 
e)  údaje o finančnej spoľahlivosti, 
f)  podpis žiadateľa, a ak ide o právnickú osobu, aj odtlačok pečiatky.

Prílohou k     žiadosti je:  
a)   výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri mesiace a kópia katastrálnej mapy alebo nájomná zmluva s úradne osvedčenými 
podpismi na pozemok so stavbou alebo stavbu na požadovaný typ stanice technickej kontroly,                                   b) 
stanovisko príslušného stavebného úradu k vhodnosti umiestnenia stavby stanice technickej kontroly a k jej súladu s územným 
plánom,                               c) doklad o finančnej spoľahlivosti na zriadenie stanice technickej kontroly, 
d) výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ podnikateľom, 
e)  výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 
f) čestné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie, ak je podnikateľom. 
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Ak je žiadateľom zahraničná osoba z členského štátu, môže doklady pod písm. c) až   f) nahradiť rovnocennými dokladmi 
vydanými v členskom štáte, v ktorom má fyzická osoba trvalý pobyt alebo právnická osoba sídlo.
Finančnou spoľahlivosťou je schopnosť žiadateľa finančne zabezpečiť zriadenie a riadne vykonávanie činnosti stanice 
technickej kontroly. Ak žiadateľ chce prevádzkovať viac staníc technickej kontroly, finančnú spoľahlivosť musí preukázať na 
každú z nich. Požiadavka finančnej spoľahlivosti je splnená preukázaním čistého obchodného imania účtovnej jednotky 
najmenej vo výške 100 000 eur. Finančnú spoľahlivosť možno preukázať riadnou účtovnou závierkou za predchádzajúci 
kalendárny rok alebo mimoriadnou účtovnou závierkou overenými audítorom, alebo výpisom z obchodného registra nie starším 
ako tri mesiace s uvedením základného imania obchodnej spoločnosti, alebo zmluvou o ručení uzatvorenou s bankou alebo 
pobočkou zahraničnej banky.                                                     
Zahraničná osoba z členského štátu môže finančnú spoľahlivosť preukázať rovnocennými dokladmi vydanými v členskom 
štáte, v ktorom má fyzická osoba trvalý pobyt alebo právnická osoba sídlo.
Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ten, komu v posledných 
piatich rokoch predo dňom podania žiadosti bolo zrušené oprávnenie na vykonávanie technických kontrol 
Vykonávanie technickej kontroly                                                                                                      Oprávnenie vydá obvodný 
úrad dopravy  žiadateľovi ak
a)  o udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly požiadal v čase platnosti povolenia na zriadenie stanice technickej 
kontroly podľa § 38 ods. 10, 
b)  vlastní alebo má v nájme pozemok so stavbou alebo stavbu na požadovaný typ stanice technickej kontroly, ktoré z hľadiska 
rozmerov, prístupových komunikácií a odstavných parkovacích plôch spĺňajú podmienky ustanovené všeobecne záväzným 
právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona, 
c)  vlastní alebo má vo finančnom lízingu technologické vybavenie stanice technickej kontroly ustanovené všeobecne záväzným 
právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona, 
d)  nie je personálne alebo majetkovo prepojený
1. s poverenou technickou službou technickej kontroly vozidiel; to neplatí, ak o udelenie oprávnenia žiada poverená technická 
služba technickej kontroly vozidiel ( § 30 ods. 3), 
2. s výrobou, predajom alebo opravou vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek tak, že 
súčasne prevádzkuje ich výrobu, predaj alebo opravy;
e)  má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom technických kontrol, 16)

f)  je finančne spoľahlivý na riadne vykonávanie činnosti stanice technickej kontroly podľa § 38 ods. 6 a 7, 
g)  je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej 
štatutárnym orgánom, 
h)  je bezúhonný, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, 
i)  ku dňu začatia činnosti v pracovnom pomere bude zamestnávať najmenej tri fyzické osoby, ktoré sú odborne spôsobilé na 
vykonávanie príslušného druhu technickej kontroly, z ktorých jedna je vedúcim stanice technickej kontroly a jedna je zástupcom 
vedúceho stanice technickej kontroly, a najmenej jednu fyzickú osobu na vykonávanie administratívnej činnosti, 
j)   nie je v konkurze ani nútenom vyrovnaní, 17) ak je podnikateľom, 
k)  bol pri overení plnenia podmienok podľa § 30 ods. 1 písm. a) hodnotený záverom "spĺňa podmienky"; náklady spojené s 
overením znáša žiadateľ.
Žiadosť o udelenie oprávnenia obsahuje:
a)  identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu 
cudzinca,  ak ide o podnikateľa aj obchodné meno a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a adresu sídla 
stanice technickej kontroly, 
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby 
alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, a adresu sídla stanice technickej kontroly, 
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b)  údaje o type stanice technickej kontroly, 
c)  údaje o základnom druhu technickej kontroly a kategórie vozidiel, na ktorých sa budú technické kontroly vykonávať, 
d)  údaje o odbornej spôsobilosti zamestnancov, ktorí budú technické kontroly vykonávať, 
e)  predpokladaný dátum začatia činnosti, 
f)  podpis žiadateľa, a ak ide o právnickú osobu, aj odtlačok pečiatky.
Prílohou k žiadosti     sú:  
a)  doklad o finančnej spoľahlivosti, 
b)  kolaudačné rozhodnutie na stavbu, v ktorej je stanica TK           c)   výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri mesiace a kópia 
katastrálnej mapy alebo nájomná zmluva s úradne osvedčenými podpismi na pozemok so stavbou alebo stavbu na požadovaný 
typ stanice technickej kontroly, 
d)  zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti, 16)

e)  pracovné zmluvy zamestnancov ku dňu začatia činnosti, 
f)   čestné vyhlásenie21) žiadateľa o tom, že odmeny zamestnancov nebudú závisieť od výsledkov technických kontrol, 
g)  výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ podnikateľom, 
h)  čestné vyhlásenie žiadateľa o splnení podmienok podľa odseku 1 písm. c) a d), 
i)  výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 
j)  čestné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie, 17) ak je podnikateľom, 
k)  správa z overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly vydaná poverenou 
technickou službou technickej kontroly vozidiel.

Zahraničná osoba z členského štátu, môže doklady uvedené v písm. a), d), g), i) a  j) nahradiť rovnocennými dokladmi 
vydanými v členskom štáte, v ktorom má fyzická osoba trvalý pobyt alebo právnická osoba sídlo.

Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ten, komu v posledných 
piatich rokoch predo dňom podania žiadosti bolo zrušené oprávnenie na vykonávanie technických kontrol 

 Oprávnené emisné kontroly 
motorových vozidiel

Pôsobnosť príslušného obvodného úradu dopravy

Zriadenie pracoviska emisnej kontroly. 
Fyzická osoba alebo právnická osoba (FO a PO)  je povinná najprv písomne požiadať obvodný úrad dopravy o povolenie na 
zriadenie pracoviska emisnej kontroly. 
Povolenie obvodný úrad dopravy udelí ak                                                                                              a)  vlastní alebo má v 
nájme pozemok, pozemok so stavbou, stavbu alebo priestor na požadovaný typ pracoviska emisnej kontroly, alebo má na 
vlastníctvo alebo nájom uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve, 
b)  má projektovú dokumentáciu na požadovaný typ pracoviska emisnej kontroly, 
c)  je finančne spoľahlivá na zriadenie pracoviska emisnej kontroly, 
d)  je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, 
e)  je bezúhonná, 
f)  na požadovaný typ pracoviska emisnej kontroly je voľná kapacita siete podľa § 55 ods. 2 zákona, 
g)  nie je v konkurze ani nútenom vyrovnaní,  ak je podnikateľom.
Ak ide o právnickú osobu, musí podmienky podľa písmen d) a e) spĺňať osoba alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom.

Žiadosť  obsahuje:
a)  identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu 
cudzinca, 20) ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a miesto podnikania, 
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2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby 
alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom;
b)  údaje o type pracoviska emisnej kontroly, 
c)  údaje o druhu emisného systému, druhu paliva na pohon motora vozidla a kategórie vozidla, na ktorých chce emisné kontroly 
vozidla vykonávať, 
d)  údaje o vlastníctve alebo nájme pozemku, pozemku so stavbou, stavby alebo priestoru na požadovaný typ pracoviska 
emisnej kontroly, 
e)  údaje o finančnej spoľahlivosti, 
f)  podpis žiadateľa, a ak ide o právnickú osobu, aj odtlačok pečiatky.

Prílohou k žiadosti sú:
a)  výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri mesiace a kópia katastrálnej mapy podľa odseku 3 písm. d) alebo nájomná zmluva s 
úradne osvedčenými podpismi, alebo zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva alebo o nájme pozemku, pozemku so 
stavbou, stavby alebo priestoru na požadovaný typ pracoviska emisnej kontroly, 
b)  stanovisko príslušného stavebného úradu k vhodnosti umiestnenia stavby pracoviska emisnej kontroly a k jej súladu s 
územným plánom, 
c)  doklad o finančnej spoľahlivosti na zriadenie pracoviska emisnej kontroly, 
d)  výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ podnikateľom, 
e)  výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za 
úmyselný trestný čin, alebo ten, komu v posledných piatich rokoch predo dňom podania žiadosti bolo zrušené oprávnenie na 
vykonávanie emisných kontrol podľa § 60 ods. 3 písm. b) až g) 
f)  čestné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie,  ak je podnikateľom.

Zahraničná osoba z členského štátu, môže doklady uvedené pod  písm. c) až f) nahradiť rovnocennými dokladmi vydanými v 
členskom štáte, v ktorom má fyzická osoba trvalý pobyt alebo právnická osoba sídlo.

Finančnou spoľahlivosťou je schopnosť žiadateľa finančne zabezpečiť zriadenie pracoviska emisnej kontroly. Ak žiadateľ 
chce prevádzkovať viac pracovísk emisnej kontroly, finančnú spoľahlivosť musí preukázať na každé z nich. Požiadavka 
finančnej spoľahlivosti je splnená preukázaním čistého obchodného imania účtovnej jednotky najmenej vo výške 50 000 
eur. Finančnú spoľahlivosť možno preukázať riadnou účtovnou závierkou za predchádzajúci kalendárny rok alebo mimoriadnou 
účtovnou závierkou overenými audítorom, alebo výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace s uvedením 
základného imania obchodnej spoločnosti, alebo zmluvou o ručení uzatvorenou s bankou alebo pobočkou zahraničnej banky; ak 
ide o zahraničnú osobu z členského štátu, finančnú spoľahlivosť možno preukázať rovnocennými dokladmi vydanými v 
členskom štáte, v ktorom má fyzická osoba trvalý pobyt alebo právnická osoba sídlo.

Vykonávanie emisnej kontroly                                                                           Oprávnenie obvodný úrad dopravy udelí ak 
žiadateľ  (FO alebo PO)
a)  o udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly požiadal v čase platnosti povolenia na zriadenie pracoviska emisnej 
kontroly podľa § 56 ods. 10, 
b)  vlastní alebo má v nájme pozemok so stavbou, stavbu alebo priestor na požadovaný typ pracoviska emisnej kontroly, ktoré z 
hľadiska rozmerov, prístupových komunikácií a odstavných parkovacích plôch spĺňajú podmienky ustanovené všeobecne 
záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona, 
c)  vlastní alebo má vo finančnom lízingu technologické vybavenie pracoviska emisnej kontroly ustanovené všeobecne 
záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona, 
d)  nie je personálne alebo majetkovo prepojený s poverenou technickou službou emisnej kontroly motorových vozidiel; to 
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neplatí, ak o udelenie oprávnenia žiada poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel e)  má uzavretú 
zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom emisných kontrol,
f)  je finančne spoľahlivý na riadne vykonávanie činnosti pracoviska emisnej kontroly podľa § 56 ods. 6 a 7, 
g)  je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej 
štatutárnym orgánom, 
h)  je bezúhonný, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, 
i)  ku dňu začatia činnosti v pracovnom pomere bude zamestnávať najmenej dve fyzické osoby, ktoré sú odborne spôsobilé na 
vykonávanie emisnej kontroly, alebo aspoň jednu fyzickú osobu, ak je žiadateľ aj sám odborne spôsobilý na vykonávanie 
emisnej kontroly, 
j)  nie je v konkurze ani nútenom vyrovnaní, 17) ak je podnikateľom, 
k)  bol pri overení plnenia podmienok podľa § 31 ods. 1 písm. a) hodnotený záverom "spĺňa podmienky"; náklady spojené s 
overením znáša žiadateľ.

Žiadosť obsahuje:
a)  identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1. ak ide o     FO    meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu cudzinca,  ak 
ide o podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a adresu sídla pracoviska 
emisnej kontroly, 
2. ak ide o     PO    názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, 
ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, a adresu sídla pracoviska emisnej kontroly, 
b)  údaje o type pracoviska emisnej kontroly, 
c)  údaje o emisnom systéme, druhu paliva na pohon motora a kategórie vozidiel, na ktorých sa budú emisné kontroly 
vykonávať, 
d)  údaje o odbornej spôsobilosti zamestnancov, ktorí budú emisné kontroly vykonávať, 
e)  predpokladaný dátum začatia činnosti, 
f)  podpis žiadateľa, a ak ide o právnickú osobu, aj odtlačok pečiatky.

Prílohou k žiadosti sú
a)   doklad o finančnej spoľahlivosti, 
b)  kolaudačné rozhodnutie na stavbu, kde bude pracovisko emisnej kontroly, 
c)  výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri mesiace a kópia katastrálnej mapy alebo nájomná zmluva s úradne osvedčenými 
podpismi na pozemok so stavbou, stavbu alebo priestor na požadovaný typ pracoviska emisnej kontroly, 
d)  zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti, 
e)  pracovné zmluvy zamestnancov ku dňu začatia činnosti, 
f)  čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že odmeny zamestnancov nebudú závisieť od výsledkov emisných kontrol, 
g)  výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ podnikateľom, 
h)  čestné vyhlásenie žiadateľa, že  vlastní alebo má vo finančnom lízingu technologické vybavenie stanice technickej 
kontroly ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie zákona a že nie je personálne alebo 
majetkovo prepojený
1. s poverenou technickou službou technickej kontroly vozidiel; to neplatí, ak o udelenie oprávnenia žiada poverená technická 
služba technickej kontroly vozidiel podľa § 30 ods. 3, 
2. s výrobou, predajom alebo opravou vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek tak, že 
súčasne prevádzkuje ich výrobu, predaj alebo opravy;
i)   výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 
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j)   čestné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie,  ak je podnikateľom, 
k)  správa z overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly (vydáva poverenou 
technickou službou emisných kontrol motorových vozidiel.
Zahraničná osoba z členského štátu, môže doklady uvedené v písm. a), d), g), i) a j) nahradiť rovnocennými dokladmi 
vydanými v členskom štáte, v ktorom má fyzická osoba trvalý pobyt alebo právnická osoba sídlo.
Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ten, komu v posledných 
piatich rokoch predo dňom podania žiadosti bolo zrušené oprávnenie na vykonávanie emisných kontrol podľa § 60 ods. 3 
písm. b) až g) zákona.

Osoba, ktorej bolo vydané oprávnenie musí plniť zákonom predpísané povinnosti. Počas celej doby platnosti udeleného 
oprávnenia nesmie byť personálne alebo majetkovo prepojená s poverenou technickou službou emisnej kontroly motorových 
vozidiel; to neplatí, ak zároveň vykonáva činnosť poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel podľa § 31 
ods. 3 zákona

Oprávnená kontrola 
originality vozidiel. 

Pôsobnosť príslušného obvodného úradu dopravy

Povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality udeľuje obvodný úrad dopravy, v ktorého územnom obvode bude 
zriadené. 
Povolenie obvodný úrad vydá FO a PO ak:                                                                            a)  vlastní alebo má v nájme 
pozemok, pozemok so stavbou, stavbu alebo priestor na požadovaný typ pracoviska kontroly originality, alebo má na 
vlastníctvo alebo nájom uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve, 
b)   má projektovú dokumentáciu na požadovaný typ pracoviska kontroly originality, 
c)  je finančne spoľahlivá na zriadenie pracoviska kontroly originality, 
d)  je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo na osoby, ktoré sú 
jej štatutárnym orgánom, 
e)  je bezúhonná, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, 
f)  na požadovaný typ pracoviska kontroly originality je voľná kapacita siete podľa § 72 ods. 2, 
g)  nie je v konkurze ani nútenom vyrovnaní, ak je podnikateľom.

Žiadosť obsahuje:
a)  identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu 
cudzinca, 20) ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a miesto podnikania, 
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby 
alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, 
b)  údaje o type pracoviska kontroly originality, 
c)  kategórie vozidiel, na ktorých sa budú kontroly originality vykonávať, 
d)  údaje o vlastníctve alebo nájme pozemku, pozemku so stavbou, stavby alebo priestoru na požadovaný typ pracoviska 
kontroly originality, 
e)  údaje o finančnej spoľahlivosti, 
f)   podpis žiadateľa, a ak ide o PO aj odtlačok pečiatky.
Prílohou k žiadosti  sú:
a)  výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri mesiace a kópia katastrálnej mapy podľa odseku 3 písm. d) alebo nájomná zmluva s 
úradne osvedčenými podpismi alebo zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva alebo o nájme pozemku, pozemku so 
stavbou, stavby alebo priestoru na požadovaný typ pracoviska kontroly originality, 
b)  stanovisko príslušného stavebného úradu k vhodnosti umiestnenia stavby pracoviska kontroly originality k jej súladu s 

725/2004 Z. z.              o 
podmienkach prevádzky vozidiel 
v premávke              na pozemných 
komunikáciách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

31



územným plánom, 
c)  doklad o finančnej spoľahlivosti na zriadenie pracoviska kontroly originality, 
d)  výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ podnikateľom, 
e)  výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 
f)   čestné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie, 17) ak je podnikateľom.

Zahraničná osoba z členského štátu, môže doklady uvedené v písm. c) až f) nahradiť rovnocennými dokladmi vydanými v 
členskom štáte, v ktorom má fyzická osoba trvalý pobyt alebo právnická osoba sídlo.

Finančnou spoľahlivosťou je schopnosť žiadateľa finančne zabezpečiť zriadenie pracoviska kontroly originality. Ak žiadateľ 
chce prevádzkovať viac pracovísk kontroly originality, finančnú spoľahlivosť musí preukázať na každú z nich.
Požiadavka finančnej spoľahlivosti je splnená preukázaním čistého obchodného imania účtovnej jednotky najmenej vo 
výške 50 000 eur. Finančnú spoľahlivosť možno preukázať riadnou účtovnou závierkou za predchádzajúci kalendárny rok alebo 
mimoriadnou účtovnou závierkou overenou audítorom alebo výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace s 
uvedením základného imania obchodnej spoločnosti, alebo zmluvou o ručení uzatvorenou s bankou alebo pobočkou zahraničnej 
banky; ak ide o zahraničnú osobu z členského štátu, finančnú spoľahlivosť možno preukázať rovnocennými dokladmi vydanými 
v členskom štáte, v ktorom má FO trvalý pobyt alebo PO  sídlo.
Vykonávanie kontrol  originality
Oprávnenie obvodný úrad dopravy vydá FO alebo PO ak
a)  o udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality požiadal v čase platnosti povolenia na zriadenie pracoviska 
kontroly originality (§ 73 ods. 10) 
b)  vlastní alebo má v nájme pozemok so stavbou, stavbu alebo priestor na požadovaný typ pracoviska kontroly originality, 
ktoré z hľadiska rozmerov, prístupových komunikácií a odstavných parkovacích plôch spĺňajú podmienky ustanovené 
všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona, 
c)   vlastní alebo má vo finančnom lízingu technologické vybavenie pracoviska kontroly originality ustanovené všeobecne 
záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona, 
d)  nie je personálne alebo majetkovo prepojený
1. s poverenou technickou službou kontroly originality vozidiel; to neplatí, ak o udelenie oprávnenia žiada poverená technická 
služba kontroly originality vozidiel podľa § 32 ods. 3, 
2. s výrobou, predajom alebo opravou vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek tak, že 
súčasne prevádzkuje ich výrobu, predaj alebo opravy, 
e)  má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom kontroly originality, 16)

f)   je finančne spoľahlivý na riadne vykonávanie činnosti pracoviska kontroly originality podľa § 73 ods. 6 a 7, 
g)  je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo na osoby, ktoré sú 
jej štatutárnym orgánom, 
h)  je bezúhonný, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, 
i)   ku dňu začatia činnosti v pracovnom pomere bude zamestnávať najmenej dve fyzické osoby, ktoré sú odborne spôsobilé na 
vykonávanie kontroly originality, alebo aspoň jednu fyzickú osobu, ak je žiadateľ aj sám odborne spôsobilý na vykonávanie 
kontroly originality, 
j)   nie je v konkurze ani nútenom vyrovnaní, 17) ak je žiadateľ podnikateľom, 
k)  bol pri overení plnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. a) hodnotený záverom "spĺňa podmienky"; náklady spojené s 
overením znáša žiadateľ.

Ž  iadosť obsahuje  :
a)   identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
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1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu 
cudzinca, 20) ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a adresu sídla 
pracoviska kontroly originality, 
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby 
alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, a adresu sídla pracoviska kontroly originality, 
b)  údaje o type pracoviska kontroly originality, 
c)  údaje o kategórii vozidiel, na ktorých sa budú kontroly originality vykonávať, 
d)  údaje o odbornej spôsobilosti zamestnancov, ktorí budú kontroly originality vykonávať, 
e)  predpokladaný dátum začatia činnosti, 
f)  podpis žiadateľa, a ak ide o právnickú osobu, aj odtlačok pečiatky.

Prílohou žiadosti sú:
a)   doklad o finančnej spoľahlivosti, 
b)   kolaudačné rozhodnutie na stavbu, 24) v ktorej sa nachádza pracovisko kontroly originality, 
c)   výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri mesiace a kópia katastrálnej mapy alebo nájomná zmluva s úradne osvedčenými 
podpismi na pozemok so stavbou, stavbu alebo priestor na požadovaný typ pracoviska kontroly originality, 
d)  zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti, 16)

e)  pracovné zmluvy zamestnancov ku dňu začatia činnosti, 
f)   čestné vyhlásenie21) žiadateľa o tom, že odmeny zamestnancov nebudú závisieť od výsledkov kontrol originality, 
g)   výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ podnikateľom, 
h)   čestné vyhlásenie žiadateľa o splnení podmienok, že vlastní alebo má vo finančnom lízingu technologické vybavenie stanice 
technickej kontroly, ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a že nie je 
personálne alebo majetkovo prepojený
1. s poverenou technickou službou technickej kontroly vozidiel; to neplatí, ak o udelenie oprávnenia žiada poverená 
technická služba technickej kontroly vozidiel podľa § 30 ods. 3, 
2. s výrobou, predajom alebo opravou vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek tak, že 
súčasne prevádzkuje ich výrobu, predaj alebo opravy; podľa odseku 1 písm. c) a d), 
i)   výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 
j)  čestné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie, ak je podnikateľom, 
k)  správa z overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality vydaná poverenou 
technickou službou kontroly originality vozidiel.

Zahraničná osoba z členského štátu, môže doklady uvedené v písm. a), d), g), i) a  j) nahradiť rovnocennými dokladmi 
vydanými v členskom štáte, v ktorom má fyzická osoba trvalý pobyt alebo právnická osoba sídlo.

 Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ten, komu v posledných 
piatich rokoch predo dňom podania žiadosti bolo zrušené oprávnenie na vykonávanie kontroly originality 

Letecké činnosti 
v poľnohospodárstve, lesnom a 
vodnom hospodárstve, stavebníctve, 
zdravotníctve, na reklamu, na 
fotografovanie, na prieskum 

Povolenie vydané Leteckým úradom Slovenskej republiky (www.caa.sk) § 23 zákona č. 143/1998 Z. z. 
o civilnom letectve

Modifikácia  a  skúšanie  výrobkov 
leteckej techniky

Povolenie vydané Leteckým úradom Slovenskej republiky (www.caa.sk) § 23  zákona č. 143/1998 Z. z.
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opravy a údržba výrobkov 
leteckej techniky

Povolenie vydané Leteckým úradom Slovenskej republiky (www.caa.sk) § 23  zákona č. 143/1998 Z. z.

Poskytovanie služieb na vybavenie 
cestujúcich a nákladu

Povolenie vydané Leteckým úradom Slovenskej republiky (www.caa.sk) 143/1998 Z. z.
(www.caa.sk)
 mapa stránky,   časť - podnikanie 
v civilnom letectve-predpisy)

Pozemná obsluha lietadiel Povolenie vydané Leteckým úradom Slovenskej republiky (www.caa.sk) 143/1998 Z. z.
(www.caa.sk)
mapa stránky,   časť  - podnikanie 
v civilnom letectve-predpisy)

Údržba pohybových plôch letísk Povolenie vydané Leteckým úradom Slovenskej republiky (www.caa.sk) 143/1998 Z. z.
(www.caa.sk
mapa stránky,   časť  - podnikanie 
v civilnom letectve - predpisy)

Environmentálne služby 

• Posudková činnosť vo veciach ochrany ozónovej vrstvy Zeme

Posudková činnosť vo 
veciach ochrany ozónovej 
vrstvy Zeme 

Pôsobnosť Ministerstva životného prostredia SR    (  www.enviro.gov.sk  )

Odborný posudok môžu vydávať len odborne spôsobilé právnické osoby (PO) alebo fyzické osoby (FO) – oprávnené osoby.

Odborný posudok vydáva odborne spôsobilá osoba,  v súlade s vydaným osvedčením o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov vo veciach
a)   nakladania s látkami  (2 písm. c) zákona č. 76/1998 Z. z.)
b)   nakladania s výrobkami  (§ 2 písm. d) zákona č. 76/1998 Z. z.)
c)   posudzovania vhodnosti zariadení na recykláciu látok alebo na regeneráciu látok  ( § 2 písm. h) a i) zákona č. 76/1998 Z. z.)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá ministerstvo osobe, ktorá:
a) má požadovanú kvalifikáciu,
b) preukáže, že môže použiť prostriedky a technické vybavenie potrebné na vykonávanie činnosti,
c) skúškou preukáže teoretické a praktické znalosti potrebné na bezpečné nakladanie s látkami (prípravu vykonáva organizácia poverená ministerstvom), 
d) prípadne iná odborná spôsobilosť fyzickej osoby  a  prehľad publikačnej, vedeckej alebo inej odbornej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom žiada o 

overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov
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Kvalifikačnými predpokladmi osôb oprávnených vydávať odborné posudky je 
a)  vysokoškolské vzdelanie príslušného technického  
smeru alebo prírodovedného smeru                                                     
b)  najmenej päťročná odborná prax 
alebo   
a)  úplné stredné odborné vzdelanie príslušného technického smeru, 
b)  najmenej desaťročná odborná prax. 
Za požadovanú  kvalifikáciu  sa  považuje  pri:
a)  opravách a údržbe chladiacich zariadení s obsahom látky (§ 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 76/1998 Z. z.) kvalifikácia podľa osobitného predpisu – 
Živnostenský zákon č. 455/1991 Zb. 
b)   opravách, plnení a revízii hasiacich prístrojov s obsahom látky (§ 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 76/1998 Z. z.) stredné odborné vzdelanie a oprávnenie 
získané podľa osobitných predpisov (§ 34 ods. 4 a 5 vyhlášky MV SR č. 82/1996 Z. z.,                                                             c)   inštalovaní, oprave a revízii 
stabilných a polostabilných  hasiacich zariadení s obsahom látky (§ 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 76/1998 Z. z.) stredné odborné vzdelanie a oprávnenie získané 
podľa osobitných predpisov, (§ 34/7 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 82/1996 Z. z.)
d)   projektovaní stabilných a polostabilných hasiacich zariadení s obsahom vyššie uvedených látok  (§ 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 76/1998 Z .z.) stredné 
odborné vzdelanie a oprávnenie získané podľa osobitných predpisov  (Vyhláška MV SR č. 82/1996 z. z.)                                                                                  e) 
prevádzkovaní zariadení na recykláciu alebo na regeneráciu látok, pri odbere látok a pri zneškodňovaní látok (§ 10 ods. 1 písm. e) až g) zákona č. 76/1998 Z. 
z.) stredné odborné vzdelanie, 
e) skladovaní látok vrátane plnenia z nádoby do nádoby základné vzdelanie.
f)   zadymovaní a dezinsekcii s metylbromidom, stredné odborné vzdelanie, 
g)   výrobe, inštalácii, údržbe a oprave zariadení obsahujúcich regulované látky, slúžiace ako rozpúšťadlo , stredné odborné  vzdelanie.

Žiadosť FO   o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov   obsahuje  :  
a)   meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, 
b)   vymedzenie odboru činnosti s určením druhov látok a výrobkov, v ktorom žiada o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov (§ 6 
ods. 1 Vyhlášky) a predloží doklad preukazujúci dostupnosť informačných prostriedkov o najlepších dostupných technológiách a technického vybavenia 
FO k žiadosti pripojí:
a)  doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
b)  doklad alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe.
Žiadosť PO obsahuje:
a)  názov (obchodné meno) a sídlo organizácie, 
b)  identifikačné číslo organizácie (IČO), 
c)  meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a miesto narodenia, miesto trvalého pobytu a rodné číslo odborne spôsobilej fyzickej osoby, ktorej prostredníctvom 
bude právnická osoba vydávať odborný posudok, 
d)  vymedzenie odboru s určením druhov látok a výrobkov, v ktorom žiada o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov (§ 6 ods. 1), 
e)  meno a podpis štatutárneho orgánu,                                                                                                                                f)  podpis fyzickej osoby, ktorej 
prostredníctvom bude vydávať odborný posudok,                                                                                                     g)  odtlačok pečiatky  
PO pripojí  čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení podmienok vykonávania činnosti , doklad  preukazujúci dostupnosť informačných prostriedkov o 
najlepších dostupných technológiách a technického vybavenia na vydávanie odborných posudkov a pre fyzickú osobu, ktorej prostredníctvom bude vydávať 
odborné posudky, náležitosti ako sú doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, doklad alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe.
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(Prihliada sa aj na inú odbornú spôsobilosť fyzickej osoby, napr. znalecká činnosť v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z.   o znalcoch tlmočníkoch a 
prekladateľoch., na prehľad publikačnej, vedeckej alebo inej odbornej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom žiada        o overenie odbornej spôsobilosti.  PO 
musí preukázať, že v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva  aspoň jednu odborne spôsobilú fyzickú osobu, nakoľko. PO môže 
vydávať odborný posudok len prostredníctvom odborne spôsobilej fyzickej osoby.
Osvedčenie o     odbornej spôsobilosti je potrebné n  a činnosti, pri ktorých sa nakladá s látkami   poškodzujúcimi ozónovú vrstvu Zeme (ďalej len „látky“)   
ako sú 
a)   opravy a údržba chladiacich zariadení s obsahom látky, kvalifikácia podľa osobitného predpisu (ŽZ)                                      b)   opravy, plnenie a revízie 
hasiacich prístrojov s obsahom látky, 
c)   inštalovanie, opravy a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení s obsahom látky, 
d)   projektovanie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení s obsahom látky, 
e)   prevádzkovanie zariadení na recykláciu alebo regeneráciu látok, 
f)   odber látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom látok, 
g)   zneškodňovanie látok vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom látky
h)   zadymovanie a dezinsekcia s metylbromidom,  
i)    výroba, inštalácia, opravy a údržba zariadení obsahujúcich látky, slúžiace ako rozpúšťadlo  

Činnosti môže vykonávať len fyzická  osoba, ktorá získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami  alebo podnikateľ prostredníctvom 
fyzických osôb, ktoré sú držiteľmi takéhoto osvedčenia. 
Ministerstvo zapíše do zoznamu osôb, oprávnených vydávať odborné posudky (zverejnené vo vestníku ministerstva),   fyzickú a právnickú osobu, ktoré 
preukážu, že môžu používať informačné prostriedky o najlepších dostupných technológiách a technické vybavenie na vydávanie odborných posudkov.

Ostatné služby

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

banských diel a lomov 
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Názov alebo popis služby Podmienky a odborné predpoklady Číslo  predpisu
-  Činnosť otvárky, prípravy,  
    dobývania   výhradných     
    ložísk,

-  Zriaďovanie, zabezpečovanie  
    likvidácia banských diel a 
lomov, 

-   Úprava a zušľachťovanie    
    nerastov,     vykonávané v   
    súvislosti s ich dobývaním, 

-   Zriaďovanie a prevádzka  
    odvalov,  výsypiek a odkalísk,

-   Činnosť osobitných zásahov do 
    zemskej kôry, 

-  Činnosť zabezpečovania a  
    likvidácie starých banských 
diel,

-  Činnosť sprístupňovania  
    banských  diel, starých 
banských  
    diel  pre múzejné a iné účely,   
    práce na ich udržiavaní v  
    bezpečnom stave

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

    likvidáciou  banských diel a 
lomov 

Pôsobnosť príslušného obvodného banského úradu
Oprávnenie na činnosti  vydáva príslušný obvodný banský úrad, ak boli splnené 
a)  všeobecné podmienky -  18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť (Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto 
bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková 
podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený. 
b)  podmienky odbornej spôsobilosti  zodpovedného vedúceho zamestnanca na požadovanú činnosť.
U právnickej osoby musí požiadavky bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca spĺňať ten, kto je 
jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu. Banské oprávnenie možno vydať aj vtedy, ak požiadavku odbornej 
spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca spĺňa zodpovedný zástupca fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorý s 
vykonávaním tejto funkcie vyjadril písomný súhlas a má spôsobilosť na právne úkony, je bezúhonný a má bydlisko na území 
Slovenskej republiky. Zodpovedný vedúci zamestnanec musí byť pri vykonávaní funkcie v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom 
právnom vzťahu s držiteľom banského oprávnenia a musí byť zrejmé, akým spôsobom podľa vnútorných predpisov právnickej 
osoby alebo podľa zmluvy koná za právnickú osobu).

Žiadosť FO obsahuje: 
a)  meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a bydlisko (ďalej len    
"osobné údaje"); ak ustanoví  zodpovedného vedúceho zamestnanca uvedie aj jeho osobné údaje, 
b)  obchodné meno a miesto podnikania, 
c)  činnosť, pre ktorú žiada vydanie banského oprávnenia, 
d)  identifikačné číslo, ak ho už má pridelené.

Žiadosť PO obsahuje: 
a)  obchodné meno, 
b)  sídlo, 
c)  činnosť, pre ktorú žiada vydanie banského oprávnenia, 
d)  meno, priezvisko, bydlisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, a spôsob, akým bude za 
právnickú osobu konať, 
e)  osobné údaje zodpovedného vedúceho zamestnanca, 
f)  identifikačné číslo, ak ho už má pridelené, 
g)  zahraničná právnická osoba uvedie aj adresu podniku alebo organizačnej zložky na území štátu, ktorý je  zmluvnou stranou 
Dohody o Európskom hospodárskom priestore a osobné údaje vedúceho podniku alebo  jeho organizačnej zložky; 
alebo adresu podniku alebo organizačnej zložky na území SR a osobné údaje vedúceho podniku alebo jeho organizačnej zložky.

Prílohy k žiadosti:
a)  osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca, 
b)  súhlas zodpovedného vedúceho zamestnanca s ustanovením do funkcie, ak ním nie je sama fyzická osoba, osoba, ktorá je 
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, 
c)  výpis z registra trestov fyzickej osoby, u právnickej osoby výpis z registra trestov osoby, ktorá je jej  štatutárnym orgánom alebo 
členom štatutárneho orgánu a výpis z registra trestov zodpovedného vedúceho zamestnanca, ak bol ustanovený ako zodpovedný 
zástupca (nie starší ako tri mesiace);

                                                                                                                           
Zahraničné osoby, ktoré majú bydlisko mimo územia Slovenskej republiky, sa namiesto výpisu z registra trestov pripojí doklad 

51/1988 Z. z. banský zákon 
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vydaný príslušným orgánom v členskom štáte, podľa osobitného predpisu. Považujú sa za postačujúce doklady, vydané príslušnými 
orgánmi v členskom štáte pôvodu alebo v domovskom členskom štáte žiadateľa, ktoré osvedčujú požadované skutočnosti. Ak 
príslušný orgán takéto doklady nevydáva, tieto je možné nahradiť čestným vyhlásením alebo prísahou, ktoré žiadateľ urobil pred 
príslušným orgánom, alebo  pred notárom alebo iným príslušným orgánom členského štátu pôvodu alebo domovského členského 
štátu žiadateľa. Ak je čestné vyhlásenie alebo prísaha v rozpore so svedomím alebo s náboženským vyznaním žiadateľa, príslušný 
orgán určí tejto osobe inú vhodnú a zodpovedajúcu náhradnú formu na osvedčenie vyžadovanej skutočnosti.)
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