


ŽIADOSŤ 
o uznanie odbornej kvalifikácie  



        						
        Ministerstvo vnútra SR
        Odbor živnostenského podnikania
            Drieňová 22
            826 86 Bratislava 29
							




Vec
Žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie podľa § 66d v spojení s § 66m zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 


Priezvisko meno, titul

Dátum narodenia

Miesto narodenia

Štátna príslušnosť

Bydlisko



Žiadam o uznanie odbornej kvalifikácie na účely preukázania odbornej spôsobilosti pre

predmet podnikania zoznam vybraných regulovaných živností, na ktoré sa vzťahuje možnosť náhradného preukázania odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe v členení podľa druhu živnosti a ich zaradenia do príslušného zoznamu



K žiadosti prikladám:










.............................								.......................................
      Dátum										Podpis




K žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie je potrebné predložiť:

	doklad o štátnej príslušnosti  žiadateľa – osoby spoločenstva Osobou spoločenstva je fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody  o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie (členský štát)

	 spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka Nevzťahuje sa na fyzické osoby so statusom štátneho občana SR a právnické osoby so sídlom na území SR
	
	rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní zákon č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií alebo kópie osvedčení o odbornej spôsobilosti, ktoré umožňujú prístup k predmetnej profesii, a ak to živnostenský zákon ustanovuje, aj dokladmi o odbornej praxi žiadateľa s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka
	kolkovú známku v hodnote 99,5 €








































Príloha    

R E M E S E L N É    Ž I V N O S T I

Živnosť
Zoznam
Zámočníctvo
 I
Nástrojárstvo
 I
Kovoobrábanie
 I
Galvanizácia kovov
 I
Smaltovanie
 I
Opravy pracovných strojov
 I
Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
 I
Opravy karosérií
 I
Výroba a opravy protetických výrobkov
 I
Hodinárstvo
 I
Kamenárstvo
 I
Mäsiarstvo 
 I
Výroba piva a sladu
 I
Výroba mliečnych výrobkov
 I
Výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov
 I
Stolárstvo
 I
Zlatníctvo a klenotníctvo 
 I
Murárstvo
 I
Tesárstvo
 I
Pokrývačstvo
 I
Klampiarstvo
 I
Izolatérstvo
 I
Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
 I
Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
I
Podlahárstvo
I
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení
I
Kachliarstvo
I
Pánske, dámske a detské kaderníctvo
I
Kozmetické služby
III
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
 III
 Čistenie a kontrola komínov
 III




V I A Z A N É  Ž I V N O S T I

Živnosť
Zoznam
Výroba a spracovanie výbušnín vrátane pyrotechnických výrobkov alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín
I
Predaj pyrotechnických predmetov tried II a III a podtriedy T1 
III
Prevádzkovanie cestovnej  kancelárie 
 II
Prevádzkovanie cestovnej  agentúry 
 II
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach  s prevádzkovaním  pohostinských činností  v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 
III
Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia  (§ 3 ods. 1 písm. d) bod 10) 
I






K O N C E S O V A N É  Ž I V N O S T I


Živnosť
Zoznam
Vývoj a výroba zbraní alebo streliva
I
Nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní a streliva
III
Prevádzkovanie pohrebiska alebo prevádzkovanie pohrebnej prevádzkovanie krematória
III
Zasielateľstvo
II


