
198

HOSPODÁRSKE PRÁVO

Samostatne hospodáriaci roľník ohlási prí slušnému úrade do 15 dní zmenu 
skutočností vedených v evidencii, ako aj ukončenie svojej poľnohospodárskej 
výroby. Tieto údaje, resp. ich zápisy majú evidenčnú funkciu. Osvedčovaciu funk-
ciu napĺňajú pre fyzickú osobu – SHR, keď že o zápise do evidencie vydá obec 
SHR osvedčenie o zápise, ktorým sa preukazuje ako podnikateľským opráv-
nením. Svoju činnosť môže teda SHR začať vykonávať po prijatí osvedčenia 
o zápise SHR. 

Prí slušná obec následne upovedomí o zápise do evidencie, okrem iného, aj 
prí slušný orgán štátnej štatistiky, ktorý SHR pridelí identifikačné číslo (ďalej 
len IČO), ktoré potom prí slušná obec zapíše do evidencie. Súčasne miestne prí-
slušný obecný úrad upovedomí o zápise aj prí slušný orgán vykonávajúci správu 
dane, prí slušnú poisťovňu a prí slušný orgán vykonávajúci sociálne zabezpeče-
nie; rovnako sa postupuje pri zmene a zániku skutočností vedených v evidencii 
a pri ukončení poľnohospodárskej výroby. 

Keď že postup nahliadania do evidencie v zákone upravený nie je, pre iné 
subjekty, obchodných partnerov a pod., osvedčovaciu funkciu takáto evidencia 
neplní. Samostatne hospodáriaci roľník vedený v evidencii samostatne hospo-
dáriacich roľníkov sa môže zapísať do obchodného registra. V takom prípade je 
povinný o tejto skutočnosti upovedomiť orgán prí slušný na evidenciu. 

6. OSOBITNÉ REGISTRE A ZÁ KLADNÉ REGISTRE

6.1 Architektúra zá kladných registrov  
s väzbami na zdrojové evidencie

Identifikácia právneho subjektu je predpoklad pre zavádzanie proaktívnych 
elektronických služieb. Verejná správa koná voči fyzickým osobám, právnickým 
osobám a podnikateľom. Zabezpečovanie výkonu verejnej správy a efektívnosť 
verejných výdavkov úzko súvisí s evidenciou právnických osôb a podnikate-
ľov. Z tohto dôvodu sú údajová entita fyzická osoba a údajová entita právnická 
osoba a podnikateľ považované za kľúčové. Tzv. zá kladné registre majú rozho-
dujúci vplyv na plnenie globálneho cieľa Operačného programu informatizácie 
spoločnosti, ktorým je efektívna verejná správa. Umožnia identifikáciu každej 



199

REGISTRE A REGISTRATÚRY

právnickej osoby a podnikateľa, ktorí prichádzajú do styku s verejnou správou 
v každom informačnom systéme verejnej správy (ďalej aj „ISVS“) rovnakým 
spôsobom. Týmto spôsobom je možné získať komplexné údaje o konkrétnom 
právnom subjekte z viacerých ISVS, na ich zá klade predvídať nasledujúce život-
né situácie právneho subjektu a vytvárať tak proaktívne služby. 

Za najdôležitejšie zá kladné komponenty architektúry integrovaného ISVS 
sa považujú aj tzv. zá kladné registre. Cieľom ich vytvorenia je vytvoriť jednot-
né miesto pre prístup k informáciám pre informačné systémy verejnej správy. 
Systém napĺňa princípy informatizácie a nezasahuje do vecného výkonu kom-
petencií na jednotlivých úsekoch správy. 

Ďalším dôležitým typom údajov sú priestorové informácie lokalizujúce rôz-
ne typy objektov, ako napríklad nehnuteľnosti, adresy. Spoločným atribútom fy-
zických osôb, právnických osôb a podnikateľov a nehnuteľností je adresa. Tieto 
údaje budú evidované v zá kladných registroch verejnej správy: 
a) Register fyzických osôb – fyzické osoby, 
b) Register právnických osôb a podnikateľov – právnické osoby a podnikatelia, 
c) Register priestorových informácií – priestorové informácie definované 

smernicou INSPIRE 2007/2/EC29,
d) Register adries – adresy. 

Referenčné údaje zá kladných registrov tvoria úplný a vierohodný dátový 
zdroj, pričom ich záznamy v elektronickej forme budú legislatívne uznané na 
úrovni úradnej listiny. Každý referenčný údaj je referenčným údajom práve 
jedného zá kladného registra. Vydávanie úradných výpisov a odpisov v listinnej 
podobe ostáva naďalej v kompetencii zdrojových evidencií. Ostatné zá kladné 
registre či iné informačné systémy, ktoré pre svoju prevádzku potrebujú tento 
referenčný údaj, budú povinné daný údaj referencovať pro stredníctvom jed-
noznačných identifikátorov a preberať ho z daného zá kladného registra bez 
možnosti modifikácie. Napríklad register právnických osôb a podnikateľov 
bude obsahovať referenciu na kompletnú adresu sídla organizácie do registra 
adries v podobe identifikátora adresy, pod ktorým je prí slušná adresa evido-
vaná v registri adries, t. j. časť informačného obsahu zá kladného registra bude 
referenčná a prístupná oprávneným osobám ako služba verejnej správy. Úda-
je do zá kladného registra sú vkladané pro stredníctvom „registrátorov“, resp. 
zdrojových evidencií, ktoré spravujú subjekty verejnej správy kompetenčne 
zodpovedné za evidenciu a správu údajov registrovaného subjektu použiteľných 
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na právne úkony. Je nutné, aby referenčné údaje v zá kladných registroch boli 
totožné s údajmi, za ktoré zodpovedá „registrátor“. Ďalej musí platiť zásada, že 
referenčné údaje zá kladných registrov budú k dispozícii v reálnom čase ostat-
ným registrom, prípadne iným ISVS alebo aj informačným systémom mimo 
verejnej správy, po dľa presne vymedzených pravidiel pro stredníctvom rozhraní. 

Naplnenie strategickej vízie informatizácie verejnej správy je postavené na 
koncepčnom prístupe, ktorý v dostatočnej miere koordinuje, riadi a merateľne 
kontroluje proces informatizácie verejnej správy. Koncepčný a systematický prí-
stup umožňuje vytvoriť podmienky pre zvýšenie úrovne poskytovania služieb 
verejnou správou verejnosti, vyrovnanie rozdielov v oblasti zavádzania infor-
mačno-komunikačných technológií medzi štátnou správou a územnou samo-
správou a zlepšiť úroveň informatizácie Slovenska v porovnaní s hodnotiacimi 
kritériami369 Európskej únie. 

6.2 Register právnických osôb, podnikateľov  
a orgánov verejnej moci

Zákonom o registri právnických osôb sa kreuje register právnických osôb, 
podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej aj „register právnických osôb“), čím 
sa vytvára prístup orgánov verejnej moci do nového registra a rovnako sa vy-
tvára možnosť informatívneho prístupu do registra pre každého, kto o to 
bude mať záujem. Register právnických osôb je novým zá kladným registrom. 
Ide o virtuálny, jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov o všetkých práv-
nických osobách a podnikateľoch prichádzajúcich do styku s verejnou sprá-
vou. V praxi to znamená zavedenie centrálnej databázy, ktorá zjednocuje údaje 
parciálnych (zdrojových) registrov, v ktorých sú dnes vedené jednotlivé typy 
právnických osôb a podnikateľov. V súčasnosti sú jednotlivé zdrojové registre 
budované ako izolované informačné systémy. Jednotlivé zdrojové registre nie sú 
navzájom prepojené a obsahujú údaje o evidovanom subjekte v rôznej kvalite. 
Tento stav má za následok nesúlad elektronických dokumentov s právnym sta-
vom a skutočnosťou o konkrétnom právnom subjekte. Niektoré centrálne regis-
tre sú vedené manuálne. Niektoré zdrojové registre sú decentralizovane vedené 
v rôznej forme vo veľkom počte organizácií (napr. obce registrujú samostatne 

369 MDPT SR. Procesný, organizačný a dátový model informatizácie služieb verejnej správy. 2005, 
s. 24.
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hospodáriacich roľníkov). Daný skutkový stav je dôvodom, pre ktorý sa navrhla 
jednotná úprava registra právnických osôb spôsobom, pri ktorom sa nezasahuje 
do kompetencií jednotlivých zdrojových registrov. Zároveň sa inštitucionalizuje 
evidencia, ktorá umožňuje na jednom mieste získať pre potreby výkonu verejnej 
moci relevantné údaje o zapísaných subjektoch.370 

Register právnických osôb obsahuje komplexné informácie o právnických 
osobách, podnikateľoch a orgánoch verejnej moci z rôznych evidencií. Jeho 
účelom je plnenie potrieb a využívanie registrov pre potreby orgánov verejnej 
moci. Ustanovuje identifikátor právnickej osoby, podnikateľa a orgánu verej-
nej moci, ako aj generický register ako nástroj na vedenie zákonom ustanove-
ných evidencií. Zabezpečovanie výkonu verejnej správy a efektívnosť verejných 
výdavkov úzko súvisí s evidenciou právnických osôb a podnikateľov. Register 
právnických osôb je jediným registrom, ktorý v sebe zlučuje niekoľko desiatok 
registrov vedených orgánmi štátnej správy a inými právnickými osobami, pre-
dovšetkým profesijnými organizáciami („komorami“). Register právnických 
osôb umožňuje identifikáciu každej právnickej osoby a podnikateľa, ktorí pri-
chádzajú do styku s verejnou správou v každom informačnom systéme verejnej 
správy rovnakým spôsobom. Týmto spôsobom je možné získať komplexné úda-
je o konkrétnom právnom subjekte z viacerých informačných systémov verejnej 
správy, na ich zá klade predvídať nasledujúce životné situácie právneho subjektu 
a vytvárať tak proaktívne služby. Identifikácia právneho subjektu je predpoklad 
pre zavádzanie proaktívnych elektronických služieb. Zákon zavádza celkovo tri 
registre, a to:
1. register právnických osôb,
2. register podnikateľov a
3. register orgánov verejnej moci.

6.2.1 Register, správca registra a forma poskytovaných údajov

Register právnických osôb je z hľadiska statusu informačným systémom ve-
rejnej správy po dľa zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo 
verejnej správe. Register právnických osôb je jedným zo zá kladných registrov 
po dľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Uvedený regis-
ter pozostáva z dvoch zá kladných komponentov: jadra, ktoré poskytuje údaje 

370 Dôvodová správa k zákonu č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgá-
nov verejnej moci. 



202

HOSPODÁRSKE PRÁVO

ostatným informačným systémom verejnej správy, a generického registra. Práv-
ne subjekty evidované v registri právnických osôb sú jednoznačne identifiko-
vané pro stredníctvom identifikátora, ktorého generovanie zostáva zodpoved-
nosťou Štatistického úradu SR, ktorý je jeho správcom. Zdrojom informácií 
pre register právnických osôb je niekoľko evidencií. Údaje sa Štatistickému 
úradu SR poskytujú od všetkých orgánov verejnej moci v elektronickej po-
dobe, a to bezodkladne po tom, ako ich daný orgán verejnej moci získa a pou-
žije pri svojej činnosti (zapíše, zmení alebo vymaže). 

Register právnických osôb ako informačný systém tzv. generického registra 
je zriadený na účely vedenia registrov a evidencií právnických osôb a podnika-
teľov orgánmi, ktoré tieto registre a evidencie vedú po dľa osobitných zákonov 
a ktoré na toto vedenie nemajú vybudované vlastné informačné systémy. Gene-
rický register je aplikačným komponentom a programovým nástrojom registra 
právnických osôb a je k dispozícii zdrojovým agendám pre registráciu právnic-
kých osôb, podnikateľov, orgánov verejnej moci, registrovaných organizačných 
zložiek. 

Rozsah údajov, ktorý bude v generickom registri možné viesť, môže po do-
hode so Štatistickým úradom SR okrem údajov zapisovaných do registra práv-
nických osôb zahŕňať aj ďalšie, zákonom určené skupiny údajov, ktoré orgány 
využívajúce generický register musia po dľa osobitných zákonov viesť.

Samotný register právnických osôb kumuluje tri formy subjektov pod tento 
jeden pojem, pričom do samotného registra sa zapisujú nasledujúce subjekty:
1. právnické osoby,
2. fyzické osoby – podnikatelia,
3. podniky zahraničnej osoby a organizačné zložky podnikov zahraničnej osoby,
4. orgány verejnej moci a
5. odštepné závody a organizačné zložky zriadené slovenskou právnickou oso-

bou, fyzickou osobou – podnikateľom alebo orgánom verejnej moci, ak sa 
zapisujú do osobitnej evidencie (nazývané zákonom aj ako zapísané organi-
začné zložky).

Pokiaľ ide o právnické osoby, právna doktrína ustálila definíciu, ktorá vy-
medzuje právnickú osobu ako organizáciu osôb alebo majetku, ktorá sa vytvára 
na určitý účel a ktorej objektívne právo priznáva právnu subjektivitu. Po dľa § 18 
ods. 2 OZ sú právnickými osobami:
a) združenia fyzických osôb alebo právnických osôb, 
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b) účelové združenia majetku,
c) jednotky územnej samosprávy,
d) iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon.

Úprava členenia právnických osôb v § 18 ods. 2 OZ však nie je východiskom 
pre vznik právnických osôb (napr. ako právnickú osobu nemožno založiť zdru-
ženie osôb po dľa § 18 ods. 2 OZ). Význam uvedeného členenia právnických 
osôb je len doktrinálny, výkladový. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce formy 
právnických osôb patria:
a) združenia fyzických osôb alebo právnických osôb, ktorými sú obchodné 

spoločnosti a družstvá, politické strany a hnutia, cirkevné a náboženské 
združenia, občianske združenia a iné združenia, napríklad tzv. stavovské 
samosprávne združenia (komory), záujmové združenia právnických osôb,

b) účelové združenia majetku, ktorými sú najmä nadácie a fondy,
c) jednotky územnej samosprávy, ktorými sú obce a vyššie územné celky,
d) iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon, ktorými sú napríklad štátne 

podniky, rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby, kto-
ré sú zriadené priamo osobitnými zákonmi (najmä orgány verejnej moci).

Aj keď je okruh právnických osôb neuzatvorený, na účely zákona je podstat-
né, že jeho obsah je určiteľný, keď že buď ide o niektoré z typov právnických osôb 
po dľa § 18 ods. 2 písm. a) až c) OZ, alebo osobitný zákon výslovne ustanoví pre 
každý ďalší subjekt, že ide o právnickú osobu.371 

Definícia podnikateľa v § 2 ods. 2 OBZ je ustanovená len na účely Obchod-
ného zákonníka a nie celého právneho poriadku. Obdobne ako v prípade práv-
nickej osoby slovenský právny poriadok nepozná ani jednotnú definíciu podni-
kateľa. Slovenský právny poriadok v statusových otázkach týkajúcich sa osoby, 
ktorá „podniká“, odkazuje takmer výlučne na definíciu podnikateľa po dľa § 2 
ods. 2 OBZ. Táto definícia je zároveň naviazaná na pojem „podnikateľ“ a vyplý-
va z nej, že o podnikanie ide len vtedy, ak danú činnosť vykonáva podnikateľ 
a nie iný subjekt. Neplatí to ale opačne – teda nevyhnutne neplatí, že ten, kto 
vykonáva činnosť sústavne, samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpo-
vednosť a na účely dosiahnutia zisku musí byť podnikateľom. Ustanovenie § 2 

371 Dôvodová správa k zákonu č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgá-
nov verejnej moci.
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ods. 2 OBZ vymedzuje pojem „podnikateľ“ tak, že určuje štyri skupiny osôb, 
ktoré subsumuje pod pojem „podnikateľ“, a to:
a) osoby zapísané v obchodnom registri, teda

1. obchodné spoločnosti, družstvá, iné právnické osoby, o ktorých to usta-
noví osobitný zákon, a právnické osoby založené po dľa práva Európskej 
únie,

2. fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré 
sú podnikateľmi po dľa Obchodného zákonníka a ktoré sa do obchod-
ného registra zapisujú na vlastnú žiadosť, alebo ak tak ustanoví osobitný 
zákon;

b) osoby, ktoré podnikajú na zá klade živnostenského oprávnenia;
c) osoby, ktoré podnikajú na zá klade iného než živnostenského oprávnenia; 

ide o taký druh podnikania, ktoré nie je živnosťou, a preto sa naň živnosten-
ský zákon nevzťahuje – patria sem napríklad advokáti, daňoví poradcovia 
a audítori, architekti, stavební inžinieri, patentoví zástupcovia a iní, ktorí sú 
v pôsobnosti profesijných komôr;

d) fyzické osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu a sú zapísané do 
evidencie po dľa osobitného predpisu, teda samostatne hospodáriaci roľníci 
zapísaní do evidencie obce na zá klade § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. 
o sú kromnom podnikaní občanov.
Výpočet subjektov, ktoré Obchodný zákonník subsumuje pod pojem „pod-

nikateľ“, treba doplniť ešte § 23 OBZ, ktorý postavenie podnikateľa priznáva aj 
zahraničným osobám, ktoré majú právo podnikať v zahraničí. Tieto osoby sa 
považujú za podnikateľov na území Slovenskej republiky bez toho, aby boli za-
písané v obchodnom registri a nevyžaduje sa od nich ani oprávnenie v zmysle 
§ 2 ods. 2 OBZ.

Ich spoločným znakom je, že podnikateľom môže byť len právny subjekt, t. j. 
fyzická alebo právnická osoba. Do obchodného registra sa totiž zapisujú aj pod-
niky a organizačné zložky podnikov zahraničných osôb [§ 24 ods. 2 písm. a) 
OBZ], ako aj odštepné závody a iné organizačné zložky podnikov, ak tak usta-
noví osobitný zákon [§ 27 ods. 2 písm. b) OBZ]. Tieto však nie sú subjektmi 
práva, a preto nie sú ani podnikateľmi v zmysle § 2 ods. 2 písm. a) OBZ.

Pokiaľ ide o pojem „orgán verejnej moci“, je ním v podstate každý štátny 
orgán (napr. mini sterstvo), orgán územnej samosprávy (napr. obecný úrad), 
verejnoprávna inštitúcia (napr. Sociálna poisťovňa), osobitné typy „štátom 
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delegovaných právomocí“ (osoba, ktorej niektorý zákon zveril výkon verejnej 
moci, napr. notár) a za istých okolností orgán záujmovej samosprávy (napr. pro-
fesijné združenia). Ucelený zoznam orgánov verejnej moci neexistuje.

Podstatným rozlišovacím kritériom pri verejnoprávnych inštitúciách a „štát-
nych funkciách“ je teda výkon štátom delegovanej právomoci konať v jeho mene, 
t. j. či orgán vydáva rozhodnutia, t. j. či výsledkom konania je priznanie/ochra-
na práva, či uloženie povinnosti, ktoré sú aj vynútiteľné verejnou mocou. Ostat-
né uvedené subjekty sú orgánom verejnej moci vtedy, ak verejnú moc vykoná-
vajú (orgány územnej samosprávy takmer v každom prípade a zvyšné subjekty 
v rozsahu, resp. v prípade, ak verejnú moc explicitne vykonávajú). Napríklad 
Rozhlas a televízia Slovenska uvedené kritérium nespĺňa napriek faktu, že je 
verejnoprávnou inštitúciou, pretože nevykonáva verejnú moc.372

6.2.2 Zapisované údaje

Výber rozsahu a typu údajov zodpovedá potrebám orgánov verejnej moci 
pri identifikácii právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. 
Vzhľadom na skutočnosť, že register právnických osôb integruje údaje o rôz-
nych typoch právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, pričom 
platí, že po dľa osobitných zákonov sa o nich evidujú rozdielne skupiny údajov, 
resp. evidencie v mnohých prípadoch nemajú zákonom ustanovený rozsah, je 
nevyhnutné formulovať mnohé z týchto údajov všeobecne a v konkrétnom prí-
pade pod tieto údaje subsumovať prí slušné údaje.

Z hľadiska rozsahu a typu údajov register právnických osôb eviduje zá-
kladnú skupinu údajov o právnických osobách, podnikateľoch a orgánoch ve-
rejnej moci a zároveň aj zá kladné údaje definujúce ich status či momentálne 
právne postavenie. Obsah registra je upravený v § 3 ZoRP. Pokiaľ ide o samotný 
rozsah zapisovaných údajov, zákon o registri právnických osôb ich urču-
je presne a taxatívne. Pre každú zo skupín zapisovaných subjektov zákon 
o registri právnických osôb určuje, aké údaje sa o nich budú v registri viesť. 
Napríklad pre právnické osoby je to zoznam údajov, ktorý kombinuje najmä 
obchodný register (identifikačné údaje o každej obchodnej spoločnosti alebo 
družstve) a údaje publikované v Obchodnom vestníku (napr. vyhlásenie kon-
kurzu). Samotný rozsah nie je nutné bližšie dôvodiť a vysvetľovať. Ide o údaje, 

372 Dôvodová správa k zákonu č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgá-
nov verejnej moci.
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ktoré v určitej forme už štát získal, teraz sa však zjednocujú a zhlukujú do jedné-
ho registra. V prípade, ak podnikateľ vykonáva svoju činnosť po dľa viacerých 
predpisov (napr. má voľnú živnosť na veľkoobchod a zároveň aj osobitnú licen-
ciu na prevádzku stanice technickej kontroly), bude v registri iba pod jedným 
identifikačným číslom. 

Pri všetkých zapisovaných údajoch v registri zákon o registri právnických 
osôb vytvára vyvrátiteľnú právnu domnienku správnosti, ktorá spočíva v tom, 
že údaje v registri sa považujú za správne, kým sa nepreukáže opak. K tomu 
treba dodať, že voči tomu, kto údaje z registra v dobrej viere použil, nemôže 
iná osoba namietať, že dané údaje sú nesprávne alebo neúplné, či nezodpove-
dajú skutočnosti. Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej 
moci je opatrený akousi štátnou „garanciou spoľahlivosti“. Pri používaní údajov 
z registra právnických osôb sa vychádza z predpokladu, že tieto údaje sú úplné, 
spoľahlivé a zodpovedajúce skutočnosti. 

6.2.3 Povinná osoba

Celý mechanizmus vzniku, udržiavania a aktualizácie registra je postavený 
na činnosti povinných osôb, t. j. tie, ktoré údaje do registra právnických osôb po-
skytujú. Zákon o registri právnických osôb v § 4 definuje okruh týchto osôb. To 
sú subjekty, ktoré budú hlavnému garantovi a spracovateľovi údajov v registri 
poskytovať svoje dáta o subjektoch, ktoré sú v registri, a to v rozsahu, v akom 
to definuje zákon. Vo všeobecnosti sa pri ich určení vychádza z toho, že údaje 
poskytujú tie osoby, ktoré vedú „konštitutívne“ zákonné evidencie zapísaných 
subjektov, resp. ktoré vydávajú „konštitutívne“ rozhodnutia, na zá klade ktorých 
sa povoľuje vykonávať podnikanie. V osobitných prípadoch sú to aj tie osoby, 
ktoré zriaďujú konkrétny zapísaný subjekt, resp. úrad, najmä ak ide o subjekty 
zriaďované zákonom. Vo vzťahu k evidenciám právnických osôb ide najmä 
o nasledujúce povinné osoby: 

Názov registra/zoznamu Orgán, ktorý vedie 
register/zoznam

Obchodný register Okresné súdy v sídle kraja/
MS SR

Register nadácií MV SR
Register neinvestičných fondov Okresný úrad v sídle kraja/

MV SR
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Register občianskych združení, odborových 
organizácií

MV SR

Záujmové združenia právnických osôb Okresný úrad v sídle kraja

Register neziskových organizácií Okresný úrad v sídle kraja/
MV SR

Register pozemkových spoločenstiev Okresný úrad

Register spoločenstiev (vlastníkov bytov a NP) Okresný úrad v sídle kraja

Register poľovníckych organizácií MPaRV SR

Register cirkví a náboženských spoločností MK SR

Register právnických osôb, ktoré odvodzujú 
právnu subjektivitu od právnej subjektivity 
cirkví a náboženských spoločností

MK SR

Register združení účastníkov pozemkových 
úprav

Okresný úrad

Register (politických) strán MV SR

Register krajských a oblastných organizácií 
cestovného ruchu

MDVaRR SR

Register združení obcí Okresný úrad v sídle kraja

Register európskych zoskupení územnej 
spolupráce

ÚV SR

Vo vzťahu k evidenciám podnikateľov ide najmä o nasledujúce:
Názov registra/zoznamu Orgán, ktorý vedie 

register/zoznam
Živnostenský register Okresný úrad/MV SR
Register autorizovaných architektov Slovenská komora 

architektov
Register autorizovaných krajinných architektov Slovenská komora 

architektov
Register autorizovaných stavebných inžinierov Slovenská komora 

stavebných inžinierov



208

HOSPODÁRSKE PRÁVO

Názov registra/zoznamu Orgán, ktorý vedie 
register/zoznam

Register hosťujúcich architektov Slovenská komora 
architektov

Register hosťujúcich krajinných architektov Slovenská komora 
architektov

Register hosťujúcich stavebných inžinierov Slovenská komora 
stavebných inžinierov

Zoznam reštaurátorov Komora reštaurátorov
Zoznam autorizovaných geodetov 
a kartografov

Komora geodetov 
a kartografov

Register sú kromných veterinárnych lekárov Komora veterinárnych 
lekárov SR

Register samostatných finan čných agentov NBS
Register viazaných finan čných agentov NBS
Register podriadených finan čných agentov NBS
Register finan čných poradcov NBS
Register finan čných sprostredkovateľov z iného 
členského štátu v sektore poistenia alebo 
zaistenia

NBS

Register viazaných investičných agentov NBS
Zoznam patentových zástupcov Slovenská komora 

patentových zástupcov
Zoznam usadených patentových zástupcov 
Európskeho spoločenstva

Slovenská komora 
patentových zástupcov

Register mediátorov, mediačných centier 
a register vzdelávacích inštitúcií

MS SR

Licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej 
služby

Krajské riaditeľstvo PZ 
a MV SR

Zoznam audítorov Úrad pre dohľad nad 
výkonom auditu

Register geologických oprávnení MŽP SR
Register licencií zdravotníckych pracovníkov 
v povolaní lekár

Slovenská lekárska komora




