
10. rokovanie
Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby 

23. jún 2022



I. Otvorenie rokovania Sektorovej rady

II. Inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady /zmeny/

III. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia

IV. Implementácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov /prezentácia stratégie
a aktivít na MV SR /

V. Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady /diskusia o problematike/

VI. Ranking poskytovateľov vzdelávania /nový nástroj na selekciu škôl podľa vybraných
ukazovateľov/

VII. Prezentácia činnosti Sektorovej rady /návrhy tém a realizácie tlačových besied/

VIII. Vyhodnotenie NŠZ, vyhodnotenie projektu, fungovanie Sektorovej rady 

IX. Prezentácia /Pomáhame odídencom a Ako môžu odídenci začať podnikať na 
Slovensku/ 

X. Prezentácia /Využívanie 3D technológie v rezbárstve/

XI. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie

XII. Diskusia /rôzne/

XIII. Závery z 10. rokovania Sektorovej rady

PROGRAM ROKOVANIA



II. INŠTITUCIONÁLNE A PERSONÁLNE ZLOŽENIE

žiadne zmeny

K 23. júnu 2022 má Sektorová rada 25 členov rady a 2 členov pracovnej skupiny



III. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH Z 
PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA 

• Priebežne vypracovávať (revidovať) NŠZ podľa harmonogramu 
v mesiacoch 3/2021 – 5/2022).                                                                  splnené

• Členom SR dopĺňať priebežne do IS SRI národné a medzinárodné dokumenty 
súvisiace s vývojom sektora do roku 2030                                                splnené

• Členom SR identifikovať sektorové partnerstvá, v ktorých sú zapojení, 
prípadne, o ktorých majú vedomosť.                                       čiastočne splnené

• Členom SR oboznámiť sa so sumarizáciou aktivít zo SSRĽZ a pri vybraných 
aktivitách navrhnúť sektorové partnerstvo pre jej realizáciu. 

čiastočne splnené

• Členom SR vyplniť vplyvy inovácií na zručnosti a takisto vyplniť rozsah 
využívania odborných zručností v systéme.                           čiastočne splnené



III. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH Z 
PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA 

• Členom pracovnej skupiny pre Ranking rozhodnúť, či sa zoznam 
stredných a vysokých škôl bude deliť do pododvetví a zadeliť do nich 
školy.   splnené

• Členom SR viesť v IS mesačné elektronické výkazníctvo vykonanej 
práce vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. V poznámke 
je nevyhnutné uvádzať špecifikáciu vykonaných prác. Členom budú 
zasielané výkazy elektronickou formou okolo 10. dňa v mesiaci. Výkaz 
je potrebné podpísať a scan výkazu zaslať naspäť najneskôr 19. deň v 
mesiaci. Pozor zmena: email je automaticky vygenerovaný.      splnené



IV. SEKTOROVÁ STRATÉGIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH 
ZDROJOV 
Prezentácia stratégie a aktivít na pôde relevantných inštitúcií  

Hospodárska a sociálna rada SR 

MPC, ŠPÚ, ŠIOV 

Ministerstvo vnútra SR 



IV. SEKTOROVÁ STRATÉGIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH 
ZDROJOV 
Prezentácia stratégie a aktivít na pôde relevantných inštitúcií  

Hospodárska a sociálna rada SR 

PaedDr. Alena Minns, PhD.
projektová manažérka SRI

4. 4. 2022

záväzok ministra práce informovať členov vlády SR

dostupnosť stratégií aj záznamu na HSR SR



IV. SEKTOROVÁ STRATÉGIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH 
ZDROJOV 
Prezentácia stratégie a aktivít na pôde relevantných inštitúcií  

MPC, ŠPÚ, ŠIOV  

PaedDr. Alena Minns, PhD.
projektová manažérka SRI

MPC + ŠPÚ + NUCEM + IUVENTA = 1.7.2022 nová inštitúcia Národný inštitút 

vzdelávania a mládeže

Riaditeľ MPC – Ivan Pavlov – školenia pedagógov – inovácie – odbornosť

Riaditeľka ŠPÚ – Miroslava Hapalová – iba kurikulárna reforma ZŠ

Riaditeľ ŠIOV – Branislav Hadár – otváranie ŠVP len legislatívny súlad, 

školenie expertov z praxe



IV. SEKTOROVÁ STRATÉGIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH 
ZDROJOV 
Prezentácia stratégie a aktivít na pôde relevantných inštitúcií  

MV SR 

Ing. Robert Schmidt
predseda Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby

12. 5. 2022

Prezentácia 2 sektorových rád 

Za účasti Ing. Jána Dutka, riaditeľa odboru živnostenského podnikania MV SR



IV. SEKTOROVÁ STRATÉGIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH 
ZDROJOV 
Prezentácia stratégie a aktivít na pôde relevantných inštitúcií  



www.trexima.sk

✓ Vytvorenie pracovných skupín na prerokovanie návrhov v stratégiách a určenie 

miery ich realizovateľnosti.

✓ Určenie harmonogramu rokovaní a zastúpenie za sektorové rady a ministerstvo 

za účelom detailného prerokovania opatrení.

✓ Integrovanie opatrení zo stratégie rozvoja ľudských zdrojov do celkovej 

„ministerskej stratégie“ rozvoja sektorov.

Kľúčové riešenia



V. HODNOTENIE FUNKČNOSTI A EFEKTÍVNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY
▪ Povinný projektový výstup

▪ Funkčnosť – úlohy vyplývajúce zo Štatútu

▪ Efektívnosť – „niečo naviac“

▪ Odpoveď na otázku: je sektorová rada životaschopná aj mimo projektu SRI?

▪ Odporučenie pre ďalšie obdobie

▪ Návrhy:

▪ Dotazníkové zisťovanie + individuálne rozhovory

▪ Hodnotí: predseda, Aliancia sektorových rád, tajomník

DISKUSIA – NÁMETY – NÁZORY 



VI. RANKING POSKYTOVATEĽOV 
VZDELÁVANIA

Čo máme za sebou a čo pred sebou?

1. Po prvotnej analýze a vyhodnotení získaných údajov sme znova 

revidovali zoznam stredných a vysokých škôl /pracovná skupina 

urobila podrobnejšiu selekciu/

2. Nový prepočet výsledkov a nový nástroj na selekciu  



VI. RANKING POSKYTOVATEĽOV 
VZDELÁVANIA

Interaktívny nástroj v Exceli
Obsahuje nové ovládacie menu s možnosťou filtrovania ukazovateľov. Pri stredných školách

je možné vyberať školu alebo odbor, typ školy.



VI. RANKING POSKYTOVATEĽOV 
VZDELÁVANIA

Cieľom filtra je aj možnosť porovnávať medzi sebou jeden typ školy (SOŠ a pod.) alebo

filtrovať výsledky rankingu podľa kraja alebo si určiť vlastnú váhovú schému.



VI. RANKING POSKYTOVATEĽOV 
VZDELÁVANIA

Pri filtrovaní v rámci vysokých škôl ponúka nástroj okrem výberu školy alebo odboru, aj

výber kraja, v ktorom škola alebo odbor pôsobí. Existuje aj možnosť vybrať stupeň

vzdelania.



VI. RANKING POSKYTOVATEĽOV 
VZDELÁVANIA



VII. PREZENTÁCIA ČINNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY

Tlačové besedy – témy – osobnosť 

Tlačové besedy v regiónoch – požiadavka predložená na rokovaní HSR SR zo strany ZMOS

– M. Kaliňák

Kľúčové regionálne témy, ktoré by sa dali odprezentovať. Zvážiť témy + aktérov

M. Kaliňák (ZMOS) navrhol pripraviť informáciu pre Radu pre konkurencieschopnosť

MH SR. Celý proces bude zastrešovať p. Kaliňák



VIII. VYHODNOTENIE TVORBY A REVÍZIE 
NÁRODNÝCH ŠTANDARDOV ZAMESTNANÍ

Počet NŠZ garantovaných 

sektorovou radou
Celkový počet NŠZ

83 1963

Počet NŠZ vypracovaných 

sektorovou radou

Počet NŠZ schválených  

sektorovou radou

83
83 /2 sa budú 

opakovať/



VIII. VYHODNOTENIE NŠZ – INOVÁCIE

Počet NŠZ s inováciami 
Počet NŠZ na opätovné 

otvorenie

71 83

Prebehne druhá alebo tretia revízia NŠZ !!!

doplnia sa inovácie, ktoré v štandardoch chýbajú alebo 
upravia sa inovácie, ktoré už v štandardoch sú



Ing. Oľga Partlová
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica

IX. PREZENTÁCIA 



Projekt Informačné poradenstvo - odídenec

 Od mája 2022 v rámci IPS poskytujeme informačné poradenstvo odídencom

 K 31.5.2022 na Slovensku požiadalo a získalo dočasné útočisko celkom 77 580 Ukrajincov, z 
toho 46 768 dospelých – z toho 38 412 žien. 146 Ukrajincov požiadalo o azyl.

 Z počtu odídencov s dočasným útočiskom na Slovensku požiadali o poskytnutie niektorých zo 
služieb zamestnanosti

- Celkovo 5774, z toho 5129 žien (záujem aj pracovať – 4367)

- zo zaznamenaných prípadov IPS – najviac má ukončené VŠ vzdelanie (2490), potom úplne  

všeob. stredné vzdelanie (1511)

- najvyšší počet evidovaných odídencov je v produktívnom veku od 30 – 50 rokov (3330)

- k 31.5.2022 pracuje na Slovensku 8113 odídencov (§23a, odst.1 písm.k) (poskytnuté dočasné útočisko)

(Od 1.3.-31.5.2022 ukončilo pracovný pomer resp. dohodu... celkom 1628 odídencov z Ukrajiny)



Projekt Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom

 Cieľom projektu je poskytovať:

- sociálnu a finančnú pomoc občanom z Ukrajiny

- poradenstvo v oblasti poskytovania dávok a príspevkov určených pre občanov Ukrajiny (pomoc v 

hmotnej núdzi, dotácie na stravu a školské pomôcky, príspevky v náhradnej starostlivosti, príspevok na 

starostlivosť o dieťa),

- pomoc pri administratívnych úkonoch súvisiacich s jednotlivými dávkami a príspevkami (vypĺňanie 

žiadostí, spracovanie žiadostí, úradných záznamov, správ),

- poradenstvo priamo na úrade, v obciach a mestách, v ubytovacích zariadeniach, vo veľkoka-

pacitných registračných centrách a zároveň zabezpečia spoluprácu medzi subjektami, ktoré poskytujú 

pomoc utečencom z Ukrajiny, čím sa dosiahne sieťovanie a monitorovanie pomoci na regionálnej úrovni.

Úrady boli personálne posilnené o 131 zamestnancov (1.5.2022 – 31.7.2023)



Projekt Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom

 Pomoc v hmotnej núdzi – k 30.4.2022 – 22 310 žiadateľov na 44 553 
spoločne posudzovaných osôb

- počet vyplatených dávok za apríl 2022 – 16 751 v sume 2 195 879,40 €

- počet vyplatených dávok za máj 2022 – 21 887 v sume 2 796 740,90 €

Úrady PSVaR vyplatili PHN odídencom naposledy v máji za apríl 2022

Od 1. 5.2022 poskytuje finančnú pomoc UNHCR počas ďalších 3 
mesiacov, takže od 1. 8. 2022 predpokladáme opakovaný nárast agendy 
spojenej s poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi.



Projekt Pomáhame odídencom - poradenstvo

 Cieľom projektu je uľahčiť odídencovi jeho sociálne začlenenie a integráciu na trh 
práce

 Cieľová skupina: odídenci, t.j. osoby, ktoré majú v SR dočasné útočisko (osoby s
vydaným dokladom o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC“ a
ktoré prejavia záujem o poskytnutie poradenstva.

 Hlavná aktivita: poradenstvo pre odídencov, zamerané na poskytovanie informácií o
trhu práce, poskytovanie podpory pri kontakte s potenciálnym zamestnávateľom,
neziskovými alebo inými organizáciami, ale aj pomoc pri riešení prekážok brániacich
integrácii na trh práce.

V rámci hlavnej aktivity projektu sú realizované 2 fázy:

1. fáza – osobné stretnutia

2. fáza – dištančné kontakty

Rozpočet na paušálne výdavky na cestovné a stravné pre odídencov: 93 660 €

Počet zaradených/počet uzatvorených dohôd k 30.5.2022 : 149 odídencov.

V rámci projektu bolo na úrady PSVR prijatých spolu 142 poradcov



Projekt Pomáhame odídencom

 Hlavná aktivita: podpora zvyšovania zamestnateľnosti odídencov prostredníctvom AOTP, v
zmysle § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.

 Cieľ projektu: uľahčiť osobám z cieľovej skupiny sociálne začlenenie a integráciu na trh
práce v SR poskytovaním nástrojov a služieb podporujúcich zlepšenie ich zamestnateľnosti
a uplatnenia sa na trhu práce.

 V rámci hlavnej aktivity projektu sú realizované štyri opatrenia:

Opatrenie č. 1 – Vzdelávanie odídencov (Rozpočet 3 590 tis. Eur, k 31.5. zaradených 8)

Opatrenie č. 2 – Podpora mobility (opatrenie sa t.č. nerealizuje)

Opatrenie č. 3 – Dobrovoľnícke činnosti (Rozpočet 7 850 tis. Eur, k 31.5. dohodnutých 85
PM)

Opatrenie č. 4 – Zapracovanie u zamestnávateľa (Rozpočet 1 104 tis. Eur, k 31.5.

dohodnutých 19 PM )



Situácia  - odídenci v okresoch Senica a Skalica

 Okres Senica stav k 20.6.2022 – spolu 328, z toho dospelých 188, detí 140

mesto Senica – 67 dospelých,. 45 detí, spolu 112

Kúty – 40 dospelých, 27 detí, spolu 67

o Okres Skalica stav k 18.5.2022 – spolu 320, z toho 166 dospelých. 154 detí

mesto Skalica – spolu 126, z toho 70 dospelých, 56 detí

mesto Holíč – spolu 111, z toho 49 dospelých, 62 detí

mesto Gbely – spolu 25, z toho 16 dospelých, 9 detí

Dávka v hmotnej núdzi poskytnutá: v apríli: Senica 152, Skalica 129, spolu 281

v máji: Senica 154, Skalica 127, spolu 281

Poradenstvo poskytnuté v rámci IPS – 97, zamestnanci úradu v ubytovacích 

zariadeniach  5x – Kúty, Holíč, 3x Kunov. VK pre Eissmann – pozvaní, prišli 2

Projekt Pomáhame odídencom – 1 dohoda poradenstvo 1 dohoda vzdelávanie



UPSVR Dunajská Streda pomáha Ukrajincom 

Ing. Tibor Iró
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

IX. PREZENTÁCIA 



 Po príchode Ukrajincov na územie 

Slovenskej republiky a po ich umiestnení 

medzi inými v Humanitnom centre 

v Gabčíkove a vo Veľkom Mederi, začali 

sme organizovať pre utečencov stretnutia s 

cieľom ponúknuť im VPM a hľadali sme 

riešenie, ako osloviť zamestnávateľov 

v okrese Dunajská Streda.

Pomoc Ukrajincom



 Oslovili sme zamestnávateľov, s ktorými spolupracujeme 

už dlhé roky, najmä cez výberové konania.

 Ďalší krokom bolo osloviť zamestnávateľov, ktorí majú viac 

ako 20 zamestnancov a priebežne sme oslovovali 

pomocou agentov pre voľné pracovné miesta aj 

zamestnávateľov s menším počtom zamestnancov.

 Prihlásených zamestnávateľov sme informovali o spôsobe 

nadviazania kontaktov ako aj o administratívnej krokoch 

(informačné karty) prijímania Ukrajincov do PP.

Pomoc Ukrajincom



 Pripravili sme informačné materiály, 

linky pracovných portálov 

▪ www.službyzamestnanosti.gov.sk

▪ www.istp.sk

Pomoc Ukrajincom

http://www.službyzamestnanosti.gov.sk/
http://www.istp.sk/


www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk



www.istp.sk



 Prvé kroky nás viedli do Gabčíkova a Veľkého Medera , nakoľko 

v súčasnosti v Gabčíkove je cca 750 utečencov a vo Veľkom Mederi na 

dvoch miestach cca 200-250.

 V Gabčíkove po dohode s novým majiteľom sme začali organizovať 

týždenné stretnutia (každá streda od 11.30 do 13.30). Toto opatrenie 

bolo potrebné, aby sme spoločnými silami ochránili utečencov pred 

neserióznymi ponukami. Bolo organizované stretnutie, na ktorom sa 

zúčastnili aj zástupcovia agentúr a dohodli sme sa, že na pravidelných 

stredajších stretnutiach sa môžu zúčastniť zamestnávatelia, ktorí nahlásia 

VPM cez Portál služieb zamestnanosti a svoju účasť dopredu konzultujú 

s úradom práce. 

Pomoc Ukrajincom



 Zamestnávatelia využívajú túto možnosť, alebo 

poveria úrad práce aby odprezentovali ich 

ponuky pre záujemcov. Využívame skutočnosť, že 

zamestnávatelia majú nahlásené VPM na portály 

služieb zamestnanosti a  vytláčame ich ponuky aj 

v Ukrajinskom jazyku a záujemcovia majú možnosť 

prečítať informáciu v rodnom jazyku.

Pomoc Ukrajincom



Zamestnávateľ Počet Pracovná pozícia

Minutes s.r.o. 169 picker, balič

MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. 50 operátor pekárenskej výroby

Manpower Solutions s.r.o. 44 picker, balič

Chipita Slovakia s.r.o. 36 operátor pekárenskej výroby

ManpowerGroup Solutions s.r.o. 23 picker, balič

SKY Medical, a.s. 22 operátor medicínskej výroby

MOTOKOM SLOVAKIA s.r.o. 5 strojárska výroba

Wertheim T s.r.o. 5 strojárska výroba

ISTERMEAT a.s. 5 spracovateľ mäsa

Biometrix s.r.o. 4 operátor medicínskej výroby

DUNATEX a.s. 4 šička

Thermalpark DS, a.s. 4 pomocná sila

Zamestnávatelia zamestnávajúci najväčší počet 

Ukrajincov-odídencov



Mesiac Začiatok PP Skončenie PP

Marec 142 9

Apríl 164 49

Máj 128 34

Jún do 17.06. 41 13

Celkom 475 105

Počet Ukrajincov-odídencov, ktorí 

nastúpili/ukončili  pracovný pomer



Ďakujem za 

pozornosť !

Pomoc Ukrajincom

Ing. Iró Tibor
riaditeľ úradu 

UPSVR  Dunajská Streda



STRATEGICKÝ MATERIÁL 

Ing. Ján DUTKO
riaditeľ odboru živnostenského podnikania

Ministerstvo vnútra SR

IX. PREZENTÁCIA

Ako môžu odídenci z Ukrajiny naštartovať
podnikanie na Slovensku? 



Podnikanie zahraničnej osoby

Fyzická osoba s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom
Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom
hospodárskom priestore alebo zmluvným štátom Organizácie pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „zahraničná osoba“)

LEGISLATÍVNY RÁMEC:
• Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších

predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“) - nosná legislatíva,

• Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Obchodný zákonník“) - priamo súvisiaca legislatíva,

• Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) - súvisiaca legislatíva
s udelením pobytu na území Slovenskej republiky za účelom podnikania,

• Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,

• Zákon č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine



Zahraničná osoba

Právny rámec živnostenského podnikania zahraničných
osôb na územní Slovenskej republiky

Živnostenský zákon je predpisom, ktorý upravuje podmienky potrebné pre
získanie živnostenského oprávnenia. Živnostenské podnikanie je jedným zo
štyroch spôsobov, ako možno podnikať na území Slovenskej republiky.

Kritérium bydliska pre kvalifikáciu zahraničnej osoby na
účely podnikania

Zahraničnou osobou sa na tieto účely rozumie fyzická osoba s bydliskom alebo
právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodujúcom
kritériom na posúdenie postavenia dotknutej fyzickej alebo právnickej osoby na
účely podnikania na území Slovenskej republiky je ich bydlisko a sídlo .

.



Pobyt na území Slovenskej republiky 
občan Ukrajiny

V súlade so zákonom o pobyte cudzincov - občania
Ukrajiny s biometrickým pasom môžu na Slovensko
vstúpiť v rámci bezvízového styku a zdržiavať sa na
Slovensku bez víz maximálne 90 dní v akomkoľvek
180-dňovom období.

Poznámka:

Právna kvalifikácia pojmu: CUDZINEC, ŠTÁTNY PRÍSLUŠNÍK TRETEJ
KRAJINY je v právnom rámci zákona o pobyte cudzincov



Zahraničná osoba  (občan Ukrajiny)

V závislosti od štátnej príslušnosti a iných okolností zahraničná
osoba (občan Ukrajiny) sa môže na Slovensku zdržiavať dlhšie a to:

Podaním žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska

Štatút dočasného útočiska v zmysle zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle
v znení neskorších predpisov predstavuje základnú formu ochrany
cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím,
následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným alebo
hromadným porušovaním ľudských práv v krajine ich pôvodu,
s cieľom zabezpečenia uspokojenia ich základných životných potrieb
(napr. práva na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
umiestnenia dieťaťa do materskej, základnej alebo strednej školy,
poskytnutia pomoci v hmotnej núdzi za splnenia ďalších
podmienok).

Štatút dočasného útočiska umožňuje dotknutým subjektom síce
získať zamestnanie, ale nepredstavuje právny základ pre
podnikanie. Dočasné útočisko zaniká okrem iných skutočností aj
získaním trvalého alebo prechodného pobytu.

https://www.mic.iom.sk/sk/novinky/757-info-ukrajina.html#utocisko


Medzinárodná ochrana
azyl, doplnková ochrana

Štatút doplnkovej ochrany a azylu 

Zahraničná osoba, ktorej bola na území Slovenskej
republiky poskytnutá medzinárodná ochrana vo
forme doplnkovej ochrany alebo azylu a získala trvalý
alebo prechodný pobyt, môže podnikať.

Žiadateľ o azyl počas konania o jeho udelenie 
nesmie podnikať.



Udelenie trvalého alebo prechodného pobytu

Osoba s udeleným trvalým pobytom
Zahraničná osoba (občan tretej krajiny), ktorá má na území Slovenskej republiky 
trvalý pobyt, je slovenskou fyzickou osobou, a ak mieni podnikať:

• musí  získať živnostenské oprávnenie, 

• oprávnenie prevádzkovať živnosť jej vzniká dňom ohlásenia živnosti, prípadne 
dňom uvedeným v ohlásení živnosti (neskorším, ako je deň ohlásenia):

Osoba s udeleným prechodného pobytu
Zahraničná osoba, ktorá má na Slovensku určitý typ prechodného pobytu, ktorý 
jej zo zákona umožňuje podnikať:

• musí získať živnostenské oprávnenie,

• oprávnenie prevádzkovať živnosť jej vzniká dňom ohlásenia živnosti, prípadne 
dňom uvedeným v ohlásení živnosti (neskorším, ako je deň ohlásenia).



Typ prechodného pobytu

Typ prechodného pobytu, ktorý umožňuje zo zákona podnikať :

Podľa § 126 ods. 2 zákona o pobyte cudzincov „Cudzinec podľa § 22, § 24 ods. 3, § 26 ods. 1, §
27 ods. 6, § 29 ods. 3, § 30 ods. 1 písm. a) môže podnikať za podmienok
ustanovených osobitným predpisom“ :

• Prechodný pobyt na účel podnikania [22 ods. 1 písm. a)]
• Prechodný pobyt na účel štúdia [§ 24 ods. 3]
• Prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja [§ 26 ods. 1]
• Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny [§ 27 ods. 6 ]
• Prechodný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny ktorý má priznané

postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, [§ 29 ods. 3]
• Prechodný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má priznané

postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte [§ 30 ods. 1
písm. a)]

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/404/20220101.html#paragraf-22
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/404/20220101.html#paragraf-24.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/404/20220101.html#paragraf-26.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/404/20220101.html#paragraf-27.odsek-6
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/404/20220101.html#paragraf-29.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/404/20220101.html#paragraf-30.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/404/20210101#paragraf-24.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/404/20210101#paragraf-26.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/404/20210101#paragraf-27.odsek-6
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/404/20210101#paragraf-29.odsek-3


Zahraničná osoba - pobyt

Zahraničná osoba, ktorá nemá na území Slovenskej republiky udelený
pobyt,

musí:
• získať živnostenské oprávnenie,
• získať prechodný pobyt na účel podnikania,
• oprávnenie prevádzkovať živnosť vzniká najskôr dňom udelenia povolenia na 

pobyt.

Udelenie prechodného pobytu na účel podnikania - zákon o pobyte
cudzincov:

§ 22 Prechodný pobyt na účel podnikania
(1) Prechodný pobyt na účel podnikania udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na 
zamietnutie žiadosti podľa § 33 ods. 6, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý 
podniká alebo bude podnikať na území Slovenskej republiky ako fyzická osoba.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/404/20210101#paragraf-33.odsek-6


Žiadosť o udelenie prechodného pobytu

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účely
podnikania sa podáva na predpísanom úradnom tlačive
(formulár žiadosti o udelenie prechodného pobytu -
určenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky) na:

• zastupiteľskom úrade v štáte, ktorý mu vydal cestovný doklad,
• zastupiteľskom úrade v štáte, v ktorom má bydlisko,
• zastupiteľskom úrade, ktorý určí Ministerstvo zahraničných

vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky po dohode s
úradom, alebo

• cudzineckej polícii, ak sa štátny príslušník tretej krajiny
zdržiava na území Slovenskej republiky podľa miesta pobytu
žiadateľa.

https://www.mic.iom.sk/sk/na-stiahnutie/fromulare/item/download/776_f6e1b5edb452a6b7bcda2ba986ff2a8f.html


Prechodný pobyt - doklady

Doklady potrebné k prijatiu žiadosti o udelenie prechodného
pobytu na účel podnikania podľa § 22 zákona o pobyte
cudzincov:

K žiadosti sa prikladajú:

• dve aktuálne fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm, 

• platný cestovný doklad ,

• správny poplatok vo výške 232 €,

• správny poplatok za  vydanie dokladu o pobyte -
4,50 €.



Prechodný pobyt - doklady

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci účel pobytu (§ 32 ods. 2 písm. a) 
zákona o pobyte cudzincov):

Účel pobytu

Doklad potvrdzujúci účel pobytu je v prípadne prechodného pobytu na účely podnikania:
• podnikateľský zámer vo forme podľa osobitného predpisu  alebo
• osvedčenie o živnostenskom oprávnení alebo iný doklad potvrdzujúci oprávnenie na podnikanie.

Bezúhonnosť

Doklad potvrdzujúci bezúhonnosť je:
• výpis z registra trestov štátu, ktorého je žiadateľ štátnym príslušníkom alebo
• výpis z registra trestov štátu, v ktorom sa štátny príslušník tretej krajiny v posledných troch 

rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch, 
• ak sa taký výpis v tomto štáte nevydáva, možno ho nahradiť rovnocennou listinou vydanou 

príslušným súdnym alebo administratívnym orgánom krajiny pôvodu alebo ho možno nahradiť 
čestným vyhlásením, ktoré vykoná žiadateľ pred príslušným súdnym alebo administratívnym 
orgánom, prípadne notárom krajiny pôvodu alebo posledného bydliska.

Finančné zabezpečenie pobytu

Finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti

Zabezpečenie ubytovania



Podnikanie zahraničnej osoby v SR

Zahraničná osoba môže na území Slovenskej republiky
podnikať prostredníctvom:

• „podniku zahraničnej osoby“ alebo 
• „organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby“

Podľa § 21 ods. 3 Obchodného zákonníka - zahraničná osoba (bez ohľadu na to, či ide o fyzickú
alebo právnickú osobu), môže podnikať na území Slovenskej republiky prostredníctvom podniku
zahraničnej osoby alebo prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby (ďalej
„podnik zahraničnej osoby“ a „organizačná zložka zahraničnej osoby“) zriadenej (umiestnenej)
na území Slovenskej republiky.

Podnikanie prostredníctvom:
• podniku zahraničnej osoby je možné len v prípadoch, ak fyzická osoba nie je v mieste

svojho trvalého pobytu podnikateľom, alebo ak chce podnikať na území Slovenskej
republiky v inom predmete podnikania ako v mieste svojho trvalého pobytu,

• organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby je možné v prípade, ak fyzická osoba v
mieste svojho trvalého pobytu je podnikateľom v tom istom predmete podnikania.



Podmienky prevádzkovania živností

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti

Osobitné podmienky prevádzkovania živnosti

Všeobecnými podmienkami prevádzkovania živnosti fyzickou osobou je:
• dosiahnutie veku 18 rokov,
• spôsobilosť na právne úkony,
• bezúhonnosť.

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti musí spĺňať aj osoba: 
• vedúceho podniku zahraničnej osoby, 
• vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, 
• zodpovedný zástupca ako bol ustanovený  do funkcie.



Bezúhonnosť osoby, ktorá nie je občanom štátov 
EÚ, EHP ani Švajčiarskej konfederácie

Bezúhonnosť fyzickej osoby, ktorá nie je štátnym občanom
členského štátu EÚ, Dohody EHP k EÚ ani Švajčiarskej konfederácie
– a nie je štátnym občanom Slovenskej republiky – sa môže
preukázať alternatívne a to buď :

- výpisom z registra trestov vydaný príslušným orgánom krajiny :
❖ ktorej je fyzická osoba štátnym občanom alebo
❖ ktorej sa fyzická osoba preukázateľne zdržovala v posledných piatich rokoch 

nepretržite
❖ najmenej šesť mesiacov alebo ak sa takýto doklad  príslušným orgánom krajiny  

nevydáva 

- rovnocennou listinou, vydanou príslušným súdnym orgánom alebo
administratívnym orgánom alebo

- čestným vyhlásením, osvedčeným príslušným orgánom krajiny.



Bezúhonnosť – občan Ukrajiny

V súčasnosti zahraničná osoba (štátny príslušník Ukrajiny) nevie
splniť všeobecnú podmienku prevádzkovania živnosti
„bezúhonnosť“, nakoľko príslušný orgán krajiny dočasne nevydáva
takýto doklad.

Fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom Ukrajiny, môže v čase
mimoriadnej situácie bezúhonnosť preukázať aj čestným
vyhlásením, ktoré vykoná zahraničná osoba na Veľvyslanectve
Ukrajiny v Bratislave ak nie je možné z objektívnych príčin predložiť
register trestov (preukázanie podmienky bezúhonnosti podľa § 46
ods. 4 v spojení s § 46 ods. 5 živnostenského zákona). Deklarovaný
postup aplikácie § 46 ods. 4 živnostenského zákona v rámci
preukazovania bezúhonnosti zahraničnými osobami a cudzincami s
bydliskom na Ukrajine v čase vojnového konfliktu je platný do
odvolania.



Osobitné podmienky prevádzkovania živnosti

Osobitnými podmienkami prevádzkovania živnosti sú odborná alebo iná
spôsobilosť podľa živnostenského zákona alebo osobitných predpisov,
ak je živnostenským zákonom vyžadovaná. V prípade, ak podnikateľ
nespĺňa osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti, musí
ustanoviť zodpovedného zástupcu.

Regulovanými živnosťami sú živnosti remeselné (uvedené v prílohe č. 1
k živnostenskému zákonu), predpokladajúce vyučenie „v remesle“ (ide
napríklad o zámočníctvo, stolárstvo, murárstvo, kozmetické služby,
manikúra, pedikúra...) a živnosti viazané (uvedené v prílohe č. 2
k živnostenskému zákonu), ktoré v otázke odbornej spôsobilosti
odkazujú na osobitné predpisy (ide napríklad o zubnú techniku,
masérske služby, wellness masérske služby, bezpečnostný technik,
pracovná zdravotná služba, zmenárne...).



Odborná spôsobilosť

Forma a spôsob posudzovania a uznávania odbornej
spôsobilosti štátnych príslušníkov tretích krajín (Ukrajina) na
vykonávanie regulovaných živností na základe dokladov
nadobudnutých na území tretích krajín v regulačnom rámci
živnostenského zákona

Uznávanie odbornej praxe – remeselné živností

Uznávanie odbornej kvalifikácie – viazané živností



Vznik živnostenského oprávnenia

Fyzickým osobám s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským
štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o
Európskom hospodárskom priestore alebo zmluvným štátom
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré
nemajú udelený pobyt na území Slovenskej republiky, vzniká
živnostenské oprávnenie najskôr dňom udelenia povolenia na
pobyt na území Slovenskej republiky.

• Prerušenie (pozastavenie) živnostenského oprávnenia

• Zánik živnostenského oprávnenia

• Neoprávnené podnikanie



Podnikanie odídencov

Naše platné právo umožňuje odídencom (a v praxi sa to aj deje), aby
požiadali o zmenu pobytu, t. j. o udelenie prechodného pobytu za účelom
podnikania, čím dôjde k zániku ich statusu odídenca a budú sa považovať
za štandardného príslušníka tretej krajiny s prechodným pobytom na účely
podnikania.

Ak by sme pripustili možnosť, že odídenci by mohli na našom území
podnikať na základe dočasne poskytnutej ochrany vo forme dočasného
útočiska, bolo by to diskriminačné voči príslušníkom tretích krajín, ktorí
tento status nemajú, a zároveň by to bolo v rozpore s pobytovým právom
(zákon o pobyte cudzincov), ktorý možnosť podnikať viaže na konkrétne
druhy udelených pobytov a tolerovaný pobyt medzi nimi nie je; zákon
o pobyte cudzincov dokonca explicitne vylučuje možnosť podnikať osobám
počas platnosti tolerovaného pobytu,

S výkonom podnikateľskej činnosti počas trvania dočasného útočiska
zároveň súvisí množstvo praktických otázok, ktoré je potrebné vziať do
úvahy a z toho vyplýva záver, že „jednoduchá“ novela zákona o pobyte
cudzincov by nebola dostačujúca (bolo by potrebné vysporiadať sa
s množstvom aspektov napr. vo vzťahu k sociálnym veciam, zdravotnej
starostlivosti, elektronickou komunikáciou s orgánmi verejnej moci,
neopomínajúc rozsah zodpovednosti za vzniknuté záväzky a ich
vymožiteľnosť).



Záver

Ohlásiť živnostenské podnikanie za terajšieho
právneho stavu môže aj príslušník tretej krajiny so
statusom „dočasného útočiska“ (Ukrajinec). Vznik
živnostenského oprávnenia je viazaný na deň
udelenia pobytu za účelom podnikania na území SR,
ktorý po splnení podmienok udeľuje ÚHCP (zákon č.
4042001 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších
predpisov)



PRAKTICKÁ UKÁŽKA  

Andrej Irša
člen pracovnej skupiny pri Sektorovej rade remeslá a osobné služby

X. Využívanie 3D technológie v rezbárstve 



XI. HARMONOGRAM 
ČINNOSTI SEKT. RADY

7. rokovanie: 7. máj 2021

8. rokovanie: 13. október 2021

9. rokovanie: 24. február 2022

10. rokovanie: 23. jún 2022

11.rokovanie: sept.- okt. 2022

1. rokovanie: 24. september 2019
2. rokovanie: 26. november 2019
3. rokovanie: 14. február 2020
4. rokovanie: 19. máj 2020
5. rokovanie: 29. september 2020
6. rokovanie: 8. december 2020



XII. DISKUSIA



XIII. ZÁVERY Z 
ROKOVANIA



Ďakujeme za pozornosť

www.trexima.sk


