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      „Jednotné kontaktné miesta sú súčasťou                            
e-Governmentu a sú spravované národnými 
administratívami. Umožňujú podnikateľom získať 
informácie o povinných procedúrach a dokončiť 
všetky nevyhnutné kroky elektronicky na diaľku 
prostredníctvom jedného miesta.“ 
 

(Európska komisia) 

 
 

 

 



 

 

EUGO - sieť JKM v štátoch EÚ a EHP 



Právny základ pre vznik JKM:  
 

 Smernica 2006/123/ES o službách na vnútornom 
trhu  
 
JKM vznikli v SR na základe transpozičného zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 § 4 ods. 3 zákona o službách:  
      „Žiadosť o udelenie oprávnenia možno podať 
jednotnému kontaktnému miestu alebo príslušnému 
orgánu aj elektronicky, podpísanú zaručeným 
elektronickým podpisom prostredníctvom ÚPVS.“ 

 



Realizátorom JKM v SR je Ministerstvo vnútra SR 
 

JKM boli v SR realizované v dvoch fázach:  
 

1. fáza: 

   49 fyzických JKM  - Okresné (živnostenské) úrady   

       (od 1.6.2010)  
 

2. fáza: 

   1 elektronické JKM – Ústredný portál verejnej správy 
(https://www.slovensko.sk/)     (od 1.1.2012) 
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     JKM majú 2 hlavné funkcie:  
 

       poskytujú informácie o možnostiach vzniku  

           oprávnenia na podnikanie na diaľku a online 
 

       umožňujú podanie elektronickej žiadosti o  

           vznik oprávnenia na podnikanie  

 



JKM 
 

→ cca 93 % služieb = živnosti → je JKM 
oprávnené vydať oprávnenie na podnikanie 

 

→ zvyšné služby =  podnikanie podľa osobitných 
predpisov → JKM koná ako sprostredkovateľ 
žiadosti o vydanie oprávnenia na podnikanie 

 



• Daňový poradca 
• Architekt 
• Autorizovaný stavebný 

inžinier 
• Reštaurátor 
• Geologické práce 
• Audítor 
• Správca 
• Tepelná energetika 
• Energetika 
• Veterinárne činnosti 

• Mediátor 
• Znalec, tlmočník, 

prekladateľ 
• Patentový zástupca 
• Advokát 
• Letecké práce 
• Autorizovaný geodet a 

kartograf 
• Banská činnosť 
• Reštaurátor 
 

Zoznam regulovaných profesií v rámci JKM 
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JKM obstarávajú za žiadateľa taxatívne určený okruh 
servisných služieb, ktoré súvisia so vznikom oprávnenia: 
 
• výpis z registra trestov (ak je potrebný) 

 
Po tom, ako sa dozvie o vzniku oprávnenia na podnikanie: 
 

• IČO 
• registráciu na daňovom úrade 
• registráciu v zdravotnej poisťovni 
• zápis do obchodného registra (ak to vyžaduje osobitný 

predpis) 
 



Proces elektronického podania 
 

→ odoslanie elektronického formuláru na príslušné JKM žiadateľom 

→ JKM vyžiada (zdarma) výpis z registra trestov pre občanov SR (ak sa vyžaduje)  

→ po uhradení správneho poplatku žiadateľom (ak sa vyberá) odošle JKM 
(bezodkladne elektronicky) žiadosť príslušnému orgánu na rozhodnutie 

→ príslušný orgán (bezodkladne elektronicky) informuje o vybavení žiadosti JKM 

→ JKM  → pridelí podnikateľovi IČO 

              → pre FO povinne zabezpečí registráciu daňovníka a  

                   prihlásenie do systému povinného zdravotného poistenia 

              → pre PO zapíše do obchodného registra a zabezpečí  

                   registráciu daňovníka → dobrovoľne 

 



Prihlásenie sa do elektronickej schránky žiadateľa na ÚPVS 

1. možnosť 

2. možnosť 



Príklad 
elektronického 
formulára v 
rámci JKM 



Elektronické schránky pre orgány verejnej moci 
(OVM) podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o   

e-Governmente 
 

• každému OVM je zriadená schránka (elektronické 
úložisko) bezodplatne, 

• schránku aktivuje Úrad vlády, 

• prístup do schránky je možný pomocou eID s 
aktivovaným ZEP-om a prístupovým kódom, 

• slúžia na komunikáciu medzi OVM a občanom a OVM 
a inými orgánmi prostredníctvom elektronického 
doručovania písomností, 



• disponovať s elektronickou schránkou OVM môže iba 
oprávnená osoba na základe poverenia, 

• pre OVM je oprávnenou osobou vedúci OVM a osoba, 
ktorej bolo pridelené oprávnenie na prístup 
a disponovanie s elektronickou schránkou OVM, 

• doručenie písomností do elektronickej schránky má 
rovnaké právne účinky ako doručenie písomností v 
listinnej podobe do vlastných rúk klasickou poštou 
(schránka umožňuje potvrdiť doručenie písomnosti 
prijímateľom). 

 

→ viac informácií sa nachádza na portáli www.slovensko.sk  

http://www.slovensko.sk/


Informačný portál JKM obsahuje  
 

• požiadavky a podmienky, ktoré musí poskytovateľ splniť, 
ak chce poskytovať služby v SR 
 

• spôsoby a podmienky prístupu k verejným registrom 
a databázam, napr. obchodný register, databázy 
regulovaných povolaní, atď. 
 

• kontaktné údaje na príslušné orgány zodpovedné za 
dohľad nad vykonávaním činností   

 

→ http://www.minv.sk/?elektronicke-jednotne-kontaktne-miesto  
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  Ďakujem za pozornosť! 
 

Mgr. Lenka Žuborová, M.A. 

E-mail: lenka.zuborova@minv.sk  

Tel.: +421 2 4859 2403 
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