
Prehľad dôležitých kontaktov inštitúcií v Slovenskej republike (SR)
a ich činností pre poskytovateľov služieb/podnikateľov

1. Podnikateľské registre 

 Obchodný register
 Živnostenský register

názov Obchodný register

popis register (najmä právnických) osôb založených podľa obchodného zákonníka
adresa Ministerstvo spravodlivosti SR, Obchodný register, Župné námestie 13, 813 11 

Bratislava I.
telefón (+421 2) 888 91 504; 888 91 412 888 91 189 (obchodné spoločnosti)
e-mail tlacove@justice.sk
www www.orsr.sk 

Vykonávateľom zápisu vzniku právnických osôb  do obchodného registra je príslušný súd.  
Obchodný register  vedie  okresný súd v sídle  krajského súdu.  Právnické  osoby sa  zapisujú
podľa svojho sídla na okresnom súde v obvode tohto krajského súdu, pre fyzické osoby je
príslušný  súd  podľa  miesta  podnikania.  Ak  fyzická  osoba  nemá  miesto  podnikania  bude
zapísaná podľa miesta bydliska podnikateľa. Zahraničné osoby sa zapisujú na súde príslušnom
podľa  umiestnenia  podniku  alebo  jeho  organizačnej  zložky.  Súd,  ktorý  vedie  obchodný
register sa označuje ako „registrový súd“. Registrové súdy sú: 

    Okresný súd Banská Bystrica
 Okresný súd Bratislava I.
 Okresný súd Košice I.
 Okresný súd Nitra
 Okresný súd Prešov
 Okresný súd Trenčín
 Okresný súd Trnava
 Okresný súd Žilina     

(Pozri webovú stránku MS SR:  https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud )

názov Živnostenský register
popis register osôb s vydaným oprávnením na poskytovanie služieb podľa 

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

2. Zoznam Jednotných kontaktných miest (JKM), kontaktné údaje a 
služby v ich pôsobnosti 
JKM sú zriadené na odboroch živnostenského podnikania okresných   úradov -  
http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie 
– vydávajú živnostenské oprávnenia na podnikanie, vrátane služieb 
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Kontakty na okresné úrady (živnostenské úrady) v     SR, ktoré sú súčasne JKM

             Bratislavský kraj
           Trnavský kraj
           Trenčiansky kraj
           Nitriansky kraj
           Žilinský kraj
           Banskobystrický kraj
           Prešovský kraj
           Košický kraj
           kontakty na všetky JKM v SR

3. Zoznam vybraných inštitúcií (okrem živnostenských úradov), ktoré 
vydávajú oprávnenia na poskytovanie služieb, ich kontakty a činnosť 

3. 1.  Zoznam vybraných inštitúcií (okrem živnostenských úradov)

 Dopravný úrad SR
 Hlavný banský úrad
 Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 Ministerstvo hospodárstva SR
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 Ministerstvo spravodlivosti SR
 Ministerstvo životného prostredia SR 
 Slovenská advokátska komora
 Slovenská komora architektov
 Slovenská komora daňových poradcov
 Slovenská komora geodetov a kartografov 
 Slovenská komora patentových zástupcov
 Slovenská komora veterinárnych lekárov SR
 Slovenská komora stavebných inžinierov
 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
 Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR

3. 2.  Kontakty a činnosť inštitúcií 
(predvoľba + 421 =  00, spojenie zo zahraničia)

názov Dopravný úrad  (právny nástupca Leteckého úradu Slovenskej republiky, 
Štátnej plavebnej správy a Úradu pre reguláciu  železničnej dopravy, 
okrem cestnej dopravy)

Služby - 
iné 
podnikani
e v 
civilnom 
letectve

- 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,
(Ide o vykonávanie jednotlivých činnosti samostatne) 

adresa Letisko M. R. Štefánika, 823 05  Bratislava
telefón (+421 2)  48 777 548
fax (+ 421 2) 434 244 86
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e-mail nsat@nsat.sk, letectvo@nsat.sk
www www.nsat.sk;  http://letectvo.nsat.sk 
názov Hlavný banský úrad
služby Banské činnosti

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

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

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

Obvodné banské úrady:  Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Prievidza, Spišská Nová Ves
http://www.hbu.sk/sk/Identifikacia-organizacie/Kontakty/Obvodne-banske-urady.alej

Bratislava:  Mierová 19, 821  05  Bratislava, tel.:  (+421 2) 534 17 306, 534 16 538
Banská Bystrica:  ul. 9. mája č. 2,  975 90  Banská Bystrica, tel.: (+ 421 048)  414 29 56
Košice:   Timonova č. 23, 041 57  Košice, tel.: (+ 421 055)  625 03 55  
Prievidza: ul. Matice Slovenskej 10,  971 22 Prievidza, tel.: (+ 421 046)  542 20 05
Spišská Nová ves: Markušovská 1,052 80 Spišská Nová Ves, tel.: (+ 421 053) 4425256, 4182911
                                                                                                                               

 názov Ministerstvo dopravy a výstavby SR
služby -  Technická kontrola vozidiel, 

-  Emisná kontrola motorových vozidiel, 
-  Kontrola originality vozidiel 

adresa Námestie Slobody č.6, P.O. BOX 100, 810 05  Bratislava I.
telefón (+421 2) 5949 4111
fax (+421 2) 5249 4794
e-mail info@telecom.gov.sk; obcan@mindop.sk 
Infolinka: (+ 421 2)  5949 4777
Adresa pre 
otázky

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php_ids=26691 

www www.telecom.gov.sk

názov Ministerstvo hospodárstva SR
služby Podnikanie v energetike a tepelnej energetike, činnosti v oblasti podpory 

obnoviteľných zdrojov energie - inštalatéri
adresa Votrubova, AB III, Bratislava 
telefón (+421 2)  48541111
e-mail jarabek@mhsr.sk 
www www.mhsr.sk

názov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
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služby Obchod s potravinami, pestovanie poľnohospodárskych produktov, lesné 
hospodárstvo 

adresa Dobrovičova 12,  812 66 Bratislava
telefón Pozri:  http://www.mpsr.sk/index.php?navID=43
www www.mpsr.sk

názov Ministerstvo spravodlivosti SR
služby Činnosť znalcov, prekladateľov, tlmočníkov, mediačná činnosť 
adresa Župné námestie 13, 813 11  Bratislava I.
telefón (+421 2) 888 91 111      
Adresa na
registre:  

znalcov, tlmočníkov, prekladateľov, mediátorov, konkurzných správcov             
http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm

e-mail http://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Kontakty/Telefonny-zoznam-
zamestnancov.aspx 

www www.justice.gov.sk

názov Ministerstvo životného prostredia SR 
Služby - Geologické práce, 

- Odpadové hospodárstvo
adresa Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
telefón (+421)   5956 1111
fax (+ 421 2)  5956 2031
www http://www.minzp.sk/o-nas/mzp-sr/ 
názov Slovenská advokátska komora
služby Právne služby/služby advokátov
adresa Kolárska 4, 813 42  Bratislava I.
telefón (+421 2) 204 227  42
fax (+421 2) 5296 1554
e-mail Office@sak.sk 
www www.sak.sk 

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

názov Slovenská komora daňových poradcov – Regionálna komora Bratislava
služby Daňové poradenstvo
adresa Trnavská cesta 74/A, 821 02  Bratislava II.
telefón (+421 2) 2090 7120
e-mail bratislava.skdp@skdp.sk 
www www.skdp.sk 
názov Slovenská komora daňových poradcov - Regionálna komora Banská Bystrica
služby Daňové poradenstvo
adresa Námestie SNP 7, P.O.Box 54, 974 01  Banská Bystrica
telefón (+421) 48 412 4393
fax (+421 48) 412 5899
e-mail Bystrica.skdp@skdp.sk,  tajomnik.skdp@skdp.sk 
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www www.skdp.sk 

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

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

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

názov Slovenská komora patentových zástupcov
služby Patentoví zástupcovia
adresa Ružová dolina 6, 821 08, Bratislava II.
telefón (+421 2) 5341 8092;   mobil:  0907 718 824
fax (+421 2) 5341 8092
e-mail slovakpatentattorneys@micronet.sk 
www www.patentattorneys.sk 

názov Slovenská komora stavebných inžinierov
služby Autorizovaní stavební inžinieri
adresa Mýtna 29, 811 07  Bratislava I.
telefón (+421 2) 5249 5042
fax (+421 2) 5244 4093
e-mail sksi@sksi.sk 
www www.sksi.sk;    http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=121 

http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1119 

názov Slovenská komora veterinárnych lekárov SR
služby veterinárni lekári
adresa Botanická 7, 841 04  Bratislava IV;

https://www.kvlsr.sk/organy-kvl:kde-nas-najdete---sidlo-kvl-sr 
telefón (+421 2) 654 43 213, 907 320 010
fax (+421 2) 65443213
e-mail kvlsr@kvlsr.sk , 
www www.kvlsr.sk;   https://www.kvlsr.sk/organy-kvl:sekretariat 
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GPS 48° 08'48.77"N17° 04'16.51"E

názov Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
služby Činnosť audítorov
adresa Slovanská 1, P.O. BOX 63, 810 05  Bratislava 15
telefón (+421 2) 5726 7525
fax (+421 2) 5726 7500
e-mail udva@stonline.sk ; udva@udva.sk 
www www.udva.sk 

názov Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 
(regulačný úrad - RÚ)

služby Poštové služby
adresa Továrenská 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24
telefón (+421 2) 57 881 111
fax +421 2 52 932 096 - podateľňa
e-mail http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=15 - kontakty
www http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=2
GPS: 48° 8' 39.1374" 17° 7' 20.9526"

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

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

adresa Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07  Bratislava 27
telefón (+421 2) 5810 0411; 

http://www.urso.gov.sk/?q=content/%C3%BArad-kontakty-pracovisko-bratislava 
fax (+421 2) 5810 0479
e-mail urso@urso.gov.sk 
www www.urso.gov.sk;    http://www.urso.gov.sk/?q=content/rozhodnutia-povolenia 

3.3 Adresy na komory, ktoré nevydávajú oprávnenia na poskytovanie služieb 

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

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

Krajské zložky živnostenskej komory: (Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, 
Trenčín, Trnava, Žilina)
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názov Slovenská komora certifikovaných účtovníkov 
služby Účtovnícke služby 
adresa Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava
telefón 0903 478 592
e-mail skcu@skcu.sk,   karesova@skcu.sk
www http://skcu.sk/

názov Slovenská komora audítorov
služby audítorov
adresa Záhradnícka 62, P.O.BOX 49, 820 05 Bratislava 25
telefón +421-2-502 063 02, 554 230 86
e-mail sekretariat@skau.sk 
www https://www.skau.sk/page.php?id=8 

https://www.ifac.org/about-ifac/membership/members/slovenska-komora-
auditorov 

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

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