
ŽIADOSŤ 
o uznanie odbornej praxe  



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



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


Priezvisko meno, titulOsobné údaje, ktoré žiadateľ poskytne Ministerstvu vnútra SR, odboru živnostenského podnikania za účelom uznania odbornej praxe pre výkon regulovaných živností na území SR môžu byť spracované v Informačnom systéme vnútorného trhu EÚ („IMI“), do ktorého majú prístup dotknuté príslušné orgány v prípade, ak je nevyhnutné overiť odbornú prax žiadateľa získanú v niektorom z členských štátov EÚ/EHP podľa Smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií. Žiadateľ má právo na prístup k údajom o sebe v IMI a právo na opravu nesprávnych alebo neúplných údajov a na vymazanie nezákonne spracovaných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Dátum narodenia

Miesto narodenia
(Mesto, štát) 

Štátna príslušnosť

Bydlisko 
(ulica, PSČ mesto, štát)


Žiadam o uznanie odbornej praxe na účel preukázania odbornej spôsobilosti podľa §§ 66i, 66j, 66k  živnostenského zákona pre

Predmet podnikaniaZoznam 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

Príloha:

Remeselné živnosti


Zámočníctvo
I
Nástrojárstvo
I
Kovoobrábanie
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 cukrárskych výrobkov
I
Stolárstvo
I
Zlatníctvo a klenotníctvo
I
Murárstvo
I
Tesárstvo
I
Pokrývačstvo
I
Klampiarstvo
I
Izolatérstvo
I
Strechár
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 určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov
III
Čistenie a kontrola komínov
III
Manikúra
III


Viazané živnosti


Vývoj a výroba zbraní alebo streliva
I
Výroba a spracovanie výbušnín vrátane pyrotechnických výrobkov alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín
I
Predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2, kategórie F3, kategórie T1 a kategórie P1
III
Prevádzkovanie cestovnej kancelárie 
II
Prevádzkovanie cestovnej agentúry
II
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach 
III
Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia (§ 3 ods. 1 písm. d) bod 10) 
I
Prevádzkovanie pohrebiska alebo 
Prevádzkovanie pohrebnej služby alebo
Prevádzkovanie krematória 
III
Zasielateľstvo
II


