Osvedčenie o povahe a dĺžke praxe
v činnostiach, ktoré sú živnosťou.
(vydáva sa pre uchádzačov o prácu v zahraničí - je určený výlučne na
použitie v zahraničí)
V zmysle § 66b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len živnostenský
zákon) do pôsobnosti okresného úradu spadá aj vydávanie osvedčenia
o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou.
„Osvedčenie o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou“
sa vydáva na účely náhradného preukázania odbornej spôsobilosti praxou podľa
článku 50 v spojení s prílohou VII bod 1. písm. c) smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných
kvalifikácií“ (ďalej len Osvedčenie).
Okresný úrad vydáva uvedené osvedčenie pre žiadateľa na základe
Žiadosti o vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe a predložených
dokladov, ktorými žiadateľ preukáže druh a trvanie činnosti, na ktorú požaduje
vydanie „Osvedčenia“. Okresný úrad vydá „Osvedčenie“ iba na taký druh
živnosti a takú dĺžku praxe, na ktorú žiadateľ predloží doklady, ktorými
preukáže jej trvanie.
Ako je zrejmé zo „Žiadosti o vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke
praxe,...“ osvedčenie sa vydáva na druh a trvanie činnosti, ktoré žiadateľ získal:
a) v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) alebo
b) v postavení zamestnanca alebo
c) v postavení manažéra,
prípadne ich kombináciou, t. j. aj v postavení podnikateľa a zamestnanca, a pod.
Žiadosť s pripojenými dokladmi sa podáva osobne, prípadne poštou na
Okresný úrad Prešov, odbor živnostenského podnikania, Námestie mieru 3,
081 92 Prešov.
Vydanie Osvedčenia o povahe a dĺžke praxe je podľa Sadzobníka
správnych poplatkov, položka 148 písm. j) zákona č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov spoplatňované sumou 6 eur.
Osvedčenie sa vydáva žiadateľom, ktorí chcú podnikať v členskom
štáte Európskej únie v živnostiach remeselných, viazaných alebo
koncesovaných uvedených v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona, ale aj na

činnosti (živnosti), pre ktoré sa nevyžaduje preukazovanie odbornej
spôsobilosti podľa živnostenského zákona, t. j. na tzv. voľné živnosti.
Osvedčenie vyjadruje dĺžku preukázanej praxe
v Slovenskej republike, nie dĺžku existencie oprávnenia.

vykonávanej

Ako môže žiadateľ preukázať prax ?
a) Ak preukazujete prax ako SZČO:
Odborná prax nadobudnutá na území SR sa preukazuje dokladmi o
skutočnom vykonávaní príslušnej odbornej činnosti - na preukázanie
praxe v postavení SZČO je potrebné predložiť konkrétne listinné dôkazy
(obchodné písomnosti, zmluvy, faktúry,...), z ktorých je zrejmé, že
žiadateľ bol skutočne činný v danom období, potvrdzovanou jednotkou je
minimálne 1 štvrťrok.
V prípade prevádzkovania živnosti prostredníctvom osoby zodpovedného
zástupcu je potrebné preukázať zákonné vykonávanie príslušnej
odbornej činnosti, čo sa preukazuje dokladom o pracovnom pomere
(resp. pracovnoprávnom vzťahu) so zodpovedným zástupcom.
Príklad:
Ak žiadateľ potrebuje preukázať vykonávanie príslušnej odbornej činnosti
za obdobie, napr. troch rokov, predloží listinné dôkazy za toto obdobie, a
to za každý rok minimálne 4 faktúry, s predmetom fakturácie činnosti, na
ktorú požaduje vydanie Osvedčenia, teda spolu 12 faktúr za 3 roky a pod.
b) Ak preukazujete prax ako zamestnanec:
Prax sa preukazuje listinnými dôkazmi – napr. pracovná zmluva,
potvrdenie o praxi, ...
c) Ak preukazujete prax ako manažér:
Prax sa preukazuje listinnými dôkazmi – napr. pracovná zmluva,
potvrdenie o praxi, výpis z obchodného registra, ...
Poznámka k bodu b) a c):
V prípade preukázania praxe potvrdením o praxi – toto musí obsahovať
názov firmy, ktorá potvrdenie vydáva, obdobie zamestnania – dátum od...
do..., funkciu akú vykonával, meno oprávnenej osoby, ktorá potvrdenie
vydala, dátum vydania potvrdenia, podpis, prípadne pečiatku, ...

