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Časť II

Nariadenie EÚ/EHP o uznávaní kvalifikácie

225. Nariadenie spolkového ministra hospodárstva a práce o uznávaní dokladov o spôsobilosti
z iného členského štátu EÚ alebo EHP (nariadenie EÚ/EHP o uznávaní kvalifikácie)
Na základe § 373 písm. c) ods. 2 až 5 Živnostenského poriadku z r. 1994, BGBl. č. 194, naposledy
zmeneného spolkovým zákonom BGBl. I č. 68/2008, sa nariaďuje:
Všeobecné informácie
§ 1. Spolkový minister hospodárstva a práce musí na požiadanie vydať potvrdenie o uznaní dokladov
o spôsobilosti štátneho príslušníka členského štátu Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, ak
1. bol doklad o spôsobilosti vydaný členským štátom Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho
priestoru,
2. žiadateľ preukáže, že ním absolvovaná činnosť sa zhoduje so základnými profesijnými
charakteristikami živnosti, pre ktorú požaduje uznanie (odborná relevantnosť),
3. neexistujú žiadne dôvody na zamietnutie podľa § 13 Živnostenského poriadku z r. 1994, BGBl. č. 194,
v znení spolkového zákona BGBl. I č. 42/2008, a
4. sú splnené podmienky uvedené v § 2 až 5.
Živnosti podľa článku 17 smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií,
Ú. v. EÚ č. L 255 z 30. 9. 2005 str. 22
§ 2. (1) Nižšie uvedené činnosti, resp. kvalifikácie potvrdené osvedčeniami sa v zmysle § 1 v prípade
živností uvedených v ods. 2 považujú za dostatočný doklad o spôsobilosti:
1. vykonávanie činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditeľ podniku počas 6 po sebe
nasledujúcich rokov alebo
2. vykonávanie činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditeľ podniku počas 3
po sebe nasledujúcich rokov, ak žiadateľ môže preukázať, že prešiel predchádzajúcou odbornou
prípravou pre príslušnú činnosť, trvajúcou najmenej 3 roky, čo doloží osvedčením, ktoré členský štát
uznáva alebo ktoré príslušná profesijná alebo obchodná organizácia posúdila ako plne platné, alebo
3. vykonávanie činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditeľ podniku počas 4
po sebe nasledujúcich rokov, ak žiadateľ môže preukázať, že prešiel predchádzajúcou odbornou
prípravou pre príslušnú činnosť, trvajúcou najmenej 2 roky, čo doloží osvedčením, ktoré členský štát
uznáva alebo ktoré príslušná profesijná alebo obchodná organizácia posúdila ako plne platné, alebo
4. vykonávanie činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba počas 3 po sebe nasledujúcich rokov, ak
žiadateľ pre príslušnú činnosť preukáže najmenej 5-ročnú činnosť ako zamestnanec, alebo
5. vykonávanie činnosti vo vedúcej pozícii počas 5 po sebe nasledujúcich rokov, z čoho najmenej 3 roky
mal technické povinnosti a zodpovednosť za najmenej jedno oddelenie spoločnosti, ak žiadateľ môže
preukázať, že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou pre príslušnú činnosť, trvajúcou najmenej 3
roky, čo doloží osvedčením, ktoré členský štát uznáva alebo ktoré príslušná profesijná alebo obchodná
organizácia posúdila ako plne platné.
(2) Ods. 1 platí pre tieto živnosti:
1. Pekár (remeselná činnosť);
2. Stavebný majster v oblasti realizácie prác, majster studniar;
3. Pokladač podláh (remeselná činnosť);
4. Knihár; výroba puzdier a kaziet; výroba kartonážnych výrobkov (pridružená remeselná činnosť);
5. Chemické laboratóriá;
6. Pokrývač (remeselná činnosť);
7. Dámsky krajčír; pánsky krajčír; výroba bielizne (pridružená remeselná činnosť);
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Tlačiar a výroba tlačiarenských foriem;
Elektrotechnik;
Výroba kozmetických výrobkov;
Výroba pyrotechnických výrobkov, ako aj trhavín a iných výbušných látok, ktoré nepodliehajú zákonu
o strelive a výbušninách, a obchod s týmito výrobkami (pyrotechnické firmy) týkajúci sa výroby;
Mäsiar (remeselná činnosť):
Viazač kvetov (florista);
Technik sanitárnych a plynových zariadení;
Mlynár obilia (remeselná činnosť);
Sklenár, ukladanie sklenených obkladov a leštenie hladkého skla; leštenie a tvarovanie dutého skla;
fúkanie skla a výroba sklenených nástrojov (pridružená remeselná činnosť);
Klenotník-zlatník; tepec zlata, striebra a kovov (pridružená remeselná činnosť);
Peciar-kachliar (remeselná činnosť);
Kúrenár; technik ventilačných systémov (pridružená remeselná činnosť);
Výroba a spracovanie, ako aj prenájom zdravotníckych pomôcok, pokiaľ tieto činnosti nespadajú
pod iné regulované povolanie, a prenájom zdravotníckych výrobkov a obchod s nimi v oblasti výroby;
Technik chladenia a klimatizácie (remeselná činnosť);
Keramikár; obkladač/dláždič (pridružená remeselná činnosť);
Elektromechanik komunikačných zariadení (remeselná činnosť);
Cukrár vrátane výrobcov medovníkov a cukroviniek, zmrzliny a čokoládových výrobkov (remeselná
činnosť);
Automechanik; karosár vrátane výrobcu plechu a lakovníka karosérie (pridružená remeselná činnosť);
Kožušník; výrobca kožených odevov (pridružená remeselná činnosť);
Spracovanie plastových materiálov (remeselná činnosť);
Maliar izieb a natierač; lakovník; pozlacovač a štukatér; výrobca tabúľ a vývesných štítov (pridružená
remeselná činnosť);
Mechatronik v oblasti techniky strojov a výrobných techník; mechatronik v oblasti elektroniky,
kancelárskej techniky a informačných systémov; mechatronik v oblasti výroby elektrických strojov
a automatizácie; mechatronik v oblasti lekárskej techniky (pridružená remeselná činnosť);
Mliekarenský technológ (remeselná činnosť);
Technik povrchových úprav; umelecký kováč (pridružená remeselná činnosť);
Staviteľ organov; výrobca harmoník; výrobca klavírov; výrobca sláčikových a strunových nástrojov;
výrobca drevených dychových nástrojov; výrobca plechových dychových nástrojov (pridružená
remeselná činnosť);
Dláždič (remeselná činnosť);
Sedlár vrátane výrobcu poťahov do automobilov a remenára; výrobca kožených výrobkov a brašnár
(pridružená remeselná činnosť);
Obrábač kovov pre kovové konštrukcie a strojárstvo; obrábač kovov pre kováčske dielne a výrobu
automobilov; obrábač kovov pre poľnohospodárske a stavebné stroje (pridružená remeselná činnosť);
Obuvník (remeselná činnosť);
Klampiar; kotlár (pridružená remeselná činnosť);
Demolačné spoločnosti;
Majster kamenár vrátane výrobcu umelého kameňa a terrazzo;
Štukatér a sadrár (remeselná činnosť);
Čalúnnik a dekoratér (remeselná činnosť);
Stolár; modelár; konštruktér lodí; debnár; sústružník; sochár (pridružená remeselná činnosť);
Hodinár (remeselná činnosť);
Vulkanizátor;
Tepelná, zvuková a protipožiarna izolácia (remeselná činnosť);
Výroba zbraní vrátane obchodu so zbraňami v oblasti výroby, spracovania a opravy nevojenských
zbraní a nevojenskej munície;
Majster tesár v oblasti realizácie prác.

(3) Ods. 1 r. 1 až 4 platia pre živnosť kaderník a parochniar (štylista) (remeselná činnosť).
(4) Činnosti uvedené v ods. 1 r. 1 a 4 nesmeli skončiť viac než 10 rokov pred predložením úplnej žiadosti
o uznanie.

(5) Za riaditeľa podniku v zmysle ods. 1 sa považuje osoba, ktorá v podniku v oblasti príslušného povolania
vykonávala činnosť
1. ako riaditeľ podniku alebo pobočky alebo
2. ako zástupca majiteľa alebo riaditeľa podniku, ak je s tým postavením spojená zodpovednosť
rovnocenná zodpovednosti zastupovaného majiteľa alebo riaditeľa, alebo
3. v riadiacom postavení s povinnosťami obchodnej a/alebo technickej povahy a so zodpovednosťou
za jedno alebo viac oddelení podniku.
Živnosti podľa článku 18 smernice 2005/36/ES
§ 3. (1) Nižšie uvedené činnosti, resp. kvalifikácie potvrdené osvedčeniami sa v zmysle § 1 v prípade
živností uvedených v ods. 2 považujú za dostatočný doklad o spôsobilosti:
1. vykonávanie činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditeľ podniku počas 5 po sebe
nasledujúcich rokov, alebo
2. vykonávanie činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditeľ podniku počas 3
po sebe nasledujúcich rokov, ak žiadateľ môže preukázať, že prešiel predchádzajúcou odbornou
prípravou pre príslušnú činnosť, trvajúcou najmenej 3 roky, čo doloží osvedčením, ktoré členský štát
uznáva alebo ktoré príslušná profesijná alebo obchodná organizácia posúdila ako plne platné, alebo
3. vykonávanie činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditeľ podniku počas 4
po sebe nasledujúcich rokov, ak žiadateľ môže preukázať, že prešiel predchádzajúcou odbornou
prípravou pre príslušnú činnosť, trvajúcou najmenej 2 roky, čo doloží osvedčením, ktoré členský štát
uznáva alebo ktoré príslušná profesijná alebo obchodná organizácia posúdila ako plne platné, alebo
4. vykonávanie činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditeľ podniku počas 3
po sebe nasledujúcich rokov, ak žiadateľ pre príslušnú činnosť preukáže najmenej 5-ročnú činnosť ako
zamestnanec, alebo
5. vykonávanie činnosti ako zamestnanec počas 5 po sebe nasledujúcich rokov, ak žiadateľ môže
preukázať, že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou pre príslušnú činnosť, trvajúcou najmenej 3
roky, čo doloží osvedčením, ktoré členský štát uznáva alebo ktoré príslušná profesijná organizácia
posúdila ako plne platné, alebo
6. vykonávanie činnosti ako zamestnanec počas 6 po sebe nasledujúcich rokov, ak žiadateľ môže
preukázať, že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou pre príslušnú činnosť, trvajúcou najmenej 2
roky, čo doloží osvedčením, ktoré členský štát uznáva alebo ktoré príslušná profesijná alebo obchodná
organizácia posúdila ako plne platné.
(2) Ods. 1 platí pre tieto živnosti:
1. Profesionálny fotograf (remeselná činnosť);
2. Čistič pamiatok, fasád a budov (remeselná činnosť),
3. Cestovné kancelárie,
4. Špeditér vrátane dopravného agenta a
5. Čistič textílií (chemické čistenie, pracie služby a žehlenie) (remeselná činnosť).
(3) Činnosti uvedené v ods. 1 r. 1 a 4 sa nesmeli skončiť viac než 10 rokov pred predložením úplnej žiadosti
o uznanie.
(4) Za riaditeľa podniku v zmysle ods. 1 sa považuje osoba, ktorá v podniku v oblasti príslušného povolania
vykonávala činnosť
1. ako riaditeľ podniku alebo pobočky alebo
2. ako zástupca majiteľa alebo riaditeľa podniku, ak je s tým postavením spojená zodpovednosť
rovnocenná zodpovednosti zastupovaného majiteľa alebo riaditeľa, alebo
3. v riadiacom postavení s povinnosťami obchodnej a/alebo technickej povahy a so zodpovednosťou
za jedno alebo viac oddelení podniku.
Živnosti podľa článku 19 smernice 2005/36/ES
§ 4. (1) Nižšie uvedené činnosti, resp. kvalifikácie potvrdené osvedčeniami sa v zmysle § 1 v prípade
živností uvedených v ods. 2 považujú za dostatočný doklad o spôsobilosti:
1. vykonávanie činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditeľ podniku počas 3 po sebe
nasledujúcich rokov alebo
2. vykonávanie činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditeľ podniku počas 2
po sebe nasledujúcich rokov, ak žiadateľ môže preukázať, že prešiel predchádzajúcou odbornou
prípravou pre príslušnú činnosť, čo doloží osvedčením, ktoré členský štát uznáva alebo ktoré príslušná
profesijná alebo obchodná organizácia posúdila ako plne platné, alebo

3. vykonávanie činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditeľ podniku počas 2
po sebe nasledujúcich rokov, ak žiadateľ pre príslušnú činnosť preukáže najmenej 3-ročnú činnosť ako
zamestnanec, alebo
4. vykonávanie činnosti ako zamestnanec počas 3 po sebe nasledujúcich rokov, ak žiadateľ môže
preukázať, že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou pre príslušnú činnosť, čo doloží osvedčením,
ktoré členský štát uznáva alebo ktoré príslušná profesijná alebo obchodná organizácia posúdila ako plne
platné.
(2) Ods. 1 platí pre tieto živnosti:
1. Pohrebníctvo,
2. Výroba pyrotechnických výrobkov, ako aj trhavín a iných výbušných látok, ktoré nepodliehajú zákonu
o strelive a výbušninách, a obchodovanie s týmito výrobkami (pyrotechnické firmy) v oblasti obchodu,
3. Ubytovacie a stravovacie služby,
4. Výroba a spracovanie, ako aj prenájom zdravotníckych pomôcok, pokiaľ tieto činnosti nespadajú
pod inú viazanú živnosť, a prenájom zdravotníckych výrobkov a obchodovanie s nimi v oblasti obchodu
a prenájmu;
5. Kozmetika (starostlivosť o krásu);
6. Hubenie škodcov (remeselná činnosť) a
7. Výroba zbraní vrátane obchodu s nevojenskými zbraňami a muníciou.
(3) Činnosti uvedené v ods. 1 r. 1 a 3 sa nesmeli skončiť viac než 10 rokov pred predložením úplnej žiadosti
o uznanie.
(4) Za riaditeľa podniku v zmysle ods. 1 sa považuje osoba, ktorá v podniku v oblasti príslušného povolania
vykonávala činnosť
1. ako riaditeľ podniku alebo pobočky alebo
2. ako zástupca majiteľa alebo riaditeľa podniku, ak je s tým postavením spojená zodpovednosť
rovnocenná zodpovednosti zastupovaného majiteľa alebo riaditeľa, alebo
3. v riadiacom postavení s povinnosťami obchodnej a/alebo technickej povahy a so zodpovednosťou
za jedno alebo viac oddelení podniku.
Veľkoobchod s toxickými výrobkami (smernica 74/556/EHS)
§ 5. (1) Nižšie uvedené činnosti, resp. kvalifikácie potvrdené osvedčeniami sa v zmysle § 1 v prípade
živnosti výroba liečiv a toxických výrobkov a veľkoobchod s liečivami a toxickými výrobkami v oblasti
veľkoobchodu s toxickými výrobkami považujú za dostatočný doklad o spôsobilosti:
1. vykonávane činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditeľ podniku počas 5 po sebe
nasledujúcich rokov, alebo
2. vykonávane činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditeľ podniku počas 2 po sebe
nasledujúcich rokov, ak má žiadateľ pre príslušnú činnosť doklad o spôsobilosti, ktorý ho v členskom
štáte Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru oprávňuje vykonávať činnosti súvisiace
s obchodovaním s toxickými výrobkami a ich distribúciou, alebo
3. vykonávane činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditeľ podniku počas 3 po sebe
nasledujúcich rokov, ak žiadateľ môže preukázať, že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou pre
príslušnú činnosť, čo doloží osvedčením, ktoré členský štát uznáva alebo ktoré príslušná profesijná
organizácia posúdila ako plne platné, alebo
4. vykonávane činnosti ako zamestnanec počas 3 po sebe nasledujúcich rokov, ak má žiadateľ
pre príslušnú činnosť doklad o spôsobilosti, ktorý ho v členskom štáte Európskej únie alebo Európskeho
hospodárskeho priestoru oprávňuje vykonávať činnosti súvisiace s obchodovaním s toxickými výrobkami
a ich distribúciou, alebo
5. vykonávane činnosti ako zamestnanec počas 4 po sebe nasledujúcich rokov, ak žiadateľ môže
preukázať, že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou pre príslušnú činnosť, čo doloží osvedčením,
ktoré členský štát uznáva alebo ktoré príslušná profesijná organizácia posúdila ako plne platné.
(2) (3) Činnosť uvedená v ods. 1 r. 1 sa nesmela skončiť viac než 2 roky pred predložením úplnej žiadosti
o uznanie.
(3) (4) Za riaditeľa podniku v zmysle ods. 1 sa považuje osoba, ktorá v priemyselnom alebo obchodnom
podniku v oblasti príslušného povolania vykonávala činnosť
1. ako riaditeľ podniku alebo pobočky alebo
2. ako zástupca majiteľa alebo riaditeľa podniku, ak je s tým postavením spojená zodpovednosť
rovnocenná zodpovednosti zastupovaného majiteľa alebo riaditeľa, alebo
3. v riadiacom postavení so zodpovednosťou za obchod s toxickými výrobkami a ich distribúciu
a najmenej za jedno oddelenie podniku alebo v riadiacom postavení so zodpovednosťou za používanie
uvedených výrobkov.

Nadobudnutie účinnosti; zrušenie platnosti
§ 6 Súčasne s nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší platnosť nariadenia spolkového ministra
hospodárstva a práce o uznávaní dokladov o spôsobilosti z iného členského štátu EÚ alebo EHP (nariadenie
EÚ/EHP o uznávaní kvalifikácie), BGBl. II č. 255/2003.
Jazyková rovnoprávnosť
§ 7 Pokiaľ sú v tomto nariadení uvedené označenia osôb len v mužskom rode, vzťahujú sa rovnako
na ženy i mužov. Pri aplikácii na konkrétne osoby treba používať príslušný tvar v mužskom alebo ženskom rode.
Bartenstein

