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93
ZÁKON
z 9. februára 2005
o autokolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) podmienky prevádzkovania autokôl,
b) ude¾ovanie a odnímanie oprávnenia vykonáva
v autokolách výuèbu a výcvik (ïalej len intruktorské oprávnenie),
c) doko¾ovacie kurzy intruktorov autokôl a
d) pôsobnos orgánov verejnej správy.
§2
Autokola
(1) Autokola je výcvikové a výchovno-vzdelávacie
zariadenie registrované pod¾a tohto zákona na vykonávanie
a) výuèby a výcviku úèastníkov prípravy na skúku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia vies motorové vozidlá (ïalej len vodièský kurz),
b) doko¾ovacích kurzov drite¾ov vodièských oprávnení (ïalej len doko¾ovací kurz vodièov),
c) kurzov povinnej základnej kvalifikácie vodièov
a pravidelného výcviku vodièov,
d) výuèby a výcviku úèastníkov prípravy na intruktorskú skúku na vydanie intruktorského oprávnenia
(ïalej len intruktorský kurz),
e) doko¾ovacích kurzov intruktorov autokôl a
f) dopravnej výchovy obyvate¾stva.
(2) Èinnosti pod¾a odseku 1 písm. a) a c) mono vykonáva len v autokole.
(3) Prevádzkovanie autokoly je podnikaním na základe ivnostenského oprávnenia.1) Osobitné podmienky prevádzkovania autokôl upravuje tento zákon.
§3
Registrácia autokoly
(1) Správnym orgánom prísluným na registráciu
autokoly je obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle krajského úradu pre cestnú
1

dopravu a pozemné komunikácie, v ktorého územnom
obvode je autokola (ïalej len obvodný úrad dopravy).
(2) Podmienkou registrácie autokoly je, e iadate¾
a) je plne spôsobilý na právne úkony,
b) spåòa poiadavky odbornej spôsobilosti pod¾a § 4,
c) má intruktorské oprávnenie a vodièský preukaz
skupiny potrebnej na vykonávanie kurzu,
d) má poadovanú technickú základòu pod¾a § 5.
(3) iados o registráciu autokoly obsahuje
a) identifikaèné údaje o iadate¾ovi, a to
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum
a miesto narodenia, adresu bydliska, a ak iadate¾
v deò podania iadosti u je podnikate¾, aj identifikaèné èíslo pod¾a predpisov o tátnej tatistike2)
(ïalej len identifikaèné èíslo) a daòové registraèné èíslo,
2. ak ide o právnickú osobu, názov a identifikaèné
èíslo, a ak ide o obchodnú spoloènos alebo drustvo, obchodné meno, adresu sídla, daòové registraèné èíslo a meno a priezvisko tatutárneho orgánu alebo èlenov tatutárneho orgánu,
b) údaje o odbornej spôsobilosti iadate¾a,
c) identifikaèné údaje o ostatných intruktoroch autokoly, a to meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu bydliska, údaje o ich dosiahnutom
vzdelaní a predchádzajúcej praxi, rozsah ich intruktorských oprávnení a vodièských oprávnení,
d) údaje o technickej základni autokoly,
e) údaj o tom, pre aké skupiny a podskupiny vodièských oprávnení chce vykonáva vodièské kurzy
a doko¾ovacie kurzy vodièov.
(4) Prílohou iadosti je
a) diplom alebo vysvedèenie preukazujúce poadované
vzdelanie (ïalej len doklad o vzdelaní) iadate¾a,
b) doklad o doterajej praxi iadate¾a,
c) doklady o finanènej spo¾ahlivosti iadate¾a,
d) intruktorský preukaz a vodièský preukaz iadate¾a, ako aj intruktorské preukazy a vodièské preukazy ostatných intruktorov autokoly,
e) osvedèenia o evidencii a protokoly o technickej kontrole a o emisnej kontrole vetkých motorových vozidiel a prípojných vozidiel, na ktorých sa budú vykonáva kurzy pod¾a § 2 ods. 1 (ïalej len výcvikové
vozidlo),
f) doklad o vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nájme
priestoru, v ktorom sa má prevádzkova autokola,

) § 23 a príloha è. 2 zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
) § 27 zákona è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike.
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g) osvedèenie o technickej spôsobilosti trenaéra a doklad o vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nájme trenaéra alebo autocvièiska,
h) doklad o zaplatení správneho poplatku.3)
(5) Ak bude iadate¾ zamestnáva intruktorov autokoly v pracovnom pomere, prílohou iadosti sú pracovné zmluvy intruktorov autokoly. Ak bude iadate¾
zabezpeèova èinnos autokoly intruktormi, ktorí
prevádzkujú ivnos pod¾a osobitného predpisu,4) prílohou iadosti sú zmluvy uzavreté s intruktormi.
(6) Ak sa má prevádzkova autokola prostredníctvom zodpovedného zástupcu,5) v iadosti sa uvedú aj
identifikaèné údaje zodpovedného zástupcu pod¾a odseku 3 písm. a) a údaje o jeho odbornej spôsobilosti
a rozsahu vodièského oprávnenia a priloia sa doklady
a preukazy pod¾a odseku 4 písm. a), b) a d) a jeho pracovná zmluva.
(7) Doklady, preukazy a pracovné zmluvy pod¾a odsekov 4 a 5 sa podávajú v origináli na nahliadnutie alebo v osvedèenej fotokópii. Obèiansky preukaz, vodièský preukaz a intruktorský preukaz sa podávajú len
v origináli na nahliadnutie. O tom sa vyhotoví záznam.
(8) Ak obvodný úrad dopravy rozhodne o registrácii
autokoly, vydá iadate¾ovi osvedèenie o registrácii,
ktoré je preukazom spôsobilosti na vydanie ivnostenského oprávnenia. Osvedèenie o registrácii obsahuje
okrem veobecných náleitostí rozhodnutia6) aj rozsah
registrácie a schválenie technickej základne autokoly.
§4
Odborná spôsobilos
(1) Odborná spôsobilos je
a) úplné stredokolské vzdelanie,
b) najmenej dva roky praxe prevádzkovate¾a autokoly, zodpovedného zástupcu v autokole alebo intruktora autokoly poèas troch rokov pred podaním iadosti.
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(2) Priestor, v ktorom sa prevádzkuje autokola, tvorí
uèebòa a jej prísluenstvo.
(3) Technickým a technologickým zariadením urèeným na prevádzkovanie autokoly sú
a) výcvikové vozidlá,
b) trenaér alebo autocvièisko a
c) uèebné pomôcky.
(4) Kadá autokola musí ma výcvikové vozidlá urèené a schválené na vykonávanie kurzov pod¾a § 2
ods. 1 tej skupiny vodièských oprávnení, pre ktorú je
autokola registrovaná. Premiestòova výcvikové vozidlá na zabezpeèenie kurzov pod¾a § 2 ods. 1 mono len
medzi autokolami, ktoré prevádzkuje jedna osoba.
(5) Prevádzkovate¾ autokoly vedie o technickom
a technologickom zariadení autokoly úètovníctvo pod¾a osobitných predpisov o úètovníctve.
§6
Povinnosti prevádzkovate¾a autokoly
(1) Prevádzkovate¾ autokoly je povinný
a) prevádzkova autokolu v rozsahu registrácie autokoly,
b) zamestnáva ako intruktorov autokoly len osoby
s platným intruktorským preukazom a vodièským
preukazom,
c) by poistený zo zodpovednosti za kodu spôsobenú
prevádzkovaním autokoly,
d) postupova v kurzoch pod¾a § 2 ods. 1 pod¾a uèebných osnov,
e) vyda po skonèení kurzu jeho úèastníkovi osvedèenie,
f) pouíva na kurzy pod¾a § 2 ods. 1 autocvièisko, ktoré spåòa poiadavky pod¾a vykonávacieho predpisu,
alebo trenaér schváleného typu a schválené uèebné
pomôcky,
g) udriava technickú základòu autokoly v prevádzkyschopnom stave.

(2) Dokladom o doterajej praxi sú listiny, ktoré preukazujú prevádzkovanie autokoly, výkon funkcie zodpovedného zástupcu alebo vykonávanie èinnosti intruktora autokoly. Obvodný úrad dopravy môe
uzna aj iné doklady o doterajej praxi, prípadne èestné
vyhlásenia alebo potvrdenie iných osôb o predchádzajúcich zamestnaniach iadate¾a a o jeho postavení, druhu a dåke èinnosti v nich, ak samostatne alebo
v spojení s inými dokladmi dostatoène preukazujú odbornú spôsobilos iadate¾a.

(2) Ak dôjde k zmene údajov vedených v evidencii obvodného úradu dopravy alebo k zmene podmienok, za
ktorých bola autokola registrovaná, prevádzkovate¾
autokoly je povinný oznámi zmenu obvodnému úradu dopravy, ktorý rozhodol o registrácii autokoly, do
piatich pracovných dní odo dòa, keï nastala zmena. Ak
ide o zmenu, ktorá znemoòuje ïalie prevádzkovanie
autokoly v rozsahu registrácie autokoly, je povinný
poda iados o zruenie registrácie.

§5

Zruenie registrácie autokoly

Technická základòa autokoly
(1) Technickú základòu autokoly tvorí
a) priestor, v ktorom sa prevádzkuje autokola, a
b) technické a technologické zariadenie urèené na prevádzkovanie autokoly.
3

)
)
5
)
6
)
4

§7
(1) Na zruenie registrácie autokoly je prísluný obvodný úrad dopravy, ktorý rozhodol o registrácii autokoly.
(2) Obvodný úrad dopravy zruí registráciu autokoly, ak o to poiada prevádzkovate¾ autokoly alebo ak

Poloka 77 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona è. 93/2005 Z. z.
§ 25 zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 7 ods. 2 a § 11 zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 47 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona è. 527/2003 Z. z.
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dolo k zániku ivnostenského oprávnenia.7) Proti tomuto rozhodnutiu sa nemono odvola.

b) údaje o doterajej praxi iadate¾a.

(3) Obvodný úrad dopravy zruí registráciu autokoly, ak sa preukáe, e prevádzkovate¾ autokoly
a) nemá intruktorské oprávnenie alebo vodièské
oprávnenie s potrebným rozsahom oprávnenia alebo
nezamestnáva intruktora autokoly s potrebným
rozsahom intruktorského oprávnenia alebo vodièského oprávnenia,
b) nie je poistený zo zodpovednosti za kodu spôsobenú prevádzkovaním autokoly,
c) vykonáva kurzy v rozpore s týmto zákonom, vykonávacím predpisom a uèebnými osnovami a napriek písomnému upozorneniu tátneho odborného dozoru
nad autokolami zistené nedostatky v urèenej lehote
neodstránil.

a)
b)
c)
d)

(4) Odvolanie proti rozhodnutiu pod¾a odseku 3
nemá odkladný úèinok.
(5) Ak bola zruená registrácia autokoly z dôvodu
pod¾a odseku 3 písm. c), prevádzkovate¾ autokoly sa
môe opätovne sta prevádzkovate¾om autokoly alebo
zodpovedným zástupcom najskôr po uplynutí iestich
mesiacov odo dòa právoplatnosti rozhodnutia o zruení registrácie autokoly.
(6) Obvodný úrad dopravy oznámi zruenie registrácie autokoly miestne príslunému ivnostenskému
úradu.
(7) Drite¾ registrácie je povinný vráti osvedèenie
o registrácii autokoly.
§8
Intruktorské oprávnenie
(1) Intruktorské oprávnenie je oprávnenie vykonáva v autokole kurzy pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) a c).
(2) Obvodný úrad dopravy udelí intruktorské oprávnenie iadate¾ovi, ktorý
a) má najmenej úplné stredokolské vzdelanie,
b) dosiahol vek 25 rokov,
c) je bezúhonný,
d) je plne spôsobilý na právne úkony,
e) je pod¾a psychologického vyetrenia spôsobilý vykonáva èinnos intruktora autokoly,
f) má vodièské oprávnenie tej skupiny alebo skupín,
na ktorú iada intruktorské oprávnenie,
g) má najmenej trojroènú prax vedenia motorového vozidla tej skupiny alebo skupín, na ktorú iada intruktorské oprávnenie,
h) úspene vykonal intruktorskú skúku.
(3) iados o udelenie intruktorského oprávnenia sa
podáva na obvodnom úrade dopravy (§ 3 ods. 1) príslunom pod¾a bydliska uchádzaèa. iados obsahuje
a) identifikaèné údaje o iadate¾ovi, a to meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresu bydliska,
7

(4) Prílohou iadosti je
doklad o vzdelaní iadate¾a,
doklad o doterajej praxi iadate¾a,
výpis z registra trestov nie starí ako tri mesiace,
informácia z evidencie vodièov8) nie staria ako tri
mesiace,
e) doklad o psychologickom vyetrení nie starí ako tri
mesiace,
f) protokol o vykonaní intruktorskej skúky.

(5) Doklady pod¾a odseku 4 sa podávajú v origináli na
nahliadnutie alebo v osvedèenej fotokópii. Obèiansky
preukaz a vodièský preukaz sa podávajú v origináli len
na nahliadnutie. Obvodný úrad môe pripusti namiesto dokladu pod¾a odseku 4 písm. b) èestné vyhlásenie.
(6) Za bezúhonného sa na úèely rozhodovania o udelení intruktorského oprávnenia nepovauje ten,
a) kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný
èin alebo za nedbanlivostný trestný èin, ktorého
skutková podstata súvisí s dopravou, a jeho trest nebol zahladený, alebo
b) kto sa dopustil priestupku proti bezpeènosti a plynulosti cestnej premávky pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo komu bola uloená
sankcia zákazu èinnosti vies motorové vozidlá
a jeho sankcia nebola zahladená.
§9
Intruktorská skúka
(1) Intruktorská skúka sa vykonáva po skonèení
intruktorského kurzu. Intruktorské kurzy vykonáva
Slovenská komora výcvikových zariadení autokôl (ïalej len komora) pod¾a osobitného predpisu.9)
(2) Intruktorská skúka sa vykonáva pred skúobnou komisiou zostavenou Ministerstvom dopravy, pôt
a telekomunikácií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo). O obsahu a výsledku skúky sa vyhotoví
protokol o vykonaní skúky, ktorý podpisujú vetci èlenovia skúobnej komisie.
§ 10
Intruktorský preukaz
(1) Dokladom o udelení intruktorského oprávnenia
je intruktorský preukaz. V intruktorskom preukaze
sú uvedené identifikaèné údaje o iadate¾ovi pod¾a § 8
ods. 3 písm. a), rozsah intruktorského oprávnenia
a lehota jeho platnosti. Intruktorský preukaz vydáva
obvodný úrad dopravy na pä rokov, ak iadate¾ neiadal o kratiu lehotu jeho platnosti.
(2) Obvodný úrad dopravy rozhodne o odòatí intruktorského oprávnenia, ak sa tátnym dozorom zistí, e drite¾ intruktorského preukazu
a) prestal by spôsobilý na právne úkony,

) § 57 zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
) § 85 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení
neskorích predpisov.
9
) § 5 ods. 1 zákona è. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autokôl a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
8
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b) stratil pod¾a lekárskeho posudku zdravotnú spôsobilos,
c) prestal by bezúhonný,
d) bolo mu odobraté vodièské oprávnenie,
e) vykonáva výuèbu alebo výcvik v rozpore s uèebnými
osnovami.
(3) Odvolanie proti rozhodnutiu pod¾a odseku 2
nemá odkladný úèinok.
(4) Drite¾ intruktorského preukazu, ktorému bolo
odòaté intruktorské oprávnenie, je povinný odovzda
intruktorský preukaz obvodnému úradu dopravy do
troch dní odo dòa právoplatnosti rozhodnutia.
(5) Drite¾ intruktorského preukazu je povinný vráti intruktorský preukaz obvodnému úradu dopravy
do troch dní odo dòa uplynutia jeho platnosti, ak nedolo k predåeniu jeho platnosti.
§ 11
Predåenie platnosti intruktorského preukazu
(1) Obvodný úrad dopravy na iados drite¾a intruktorského preukazu predåi platnos intruktorského preukazu, ak je bezúhonný a po úèasti na doko¾ovacom kurze intruktorov autokôl úspene vykonal
skúku.
(2) Doko¾ovacie kurzy intruktorov autokôl zabezpeèuje komora. Skúka sa vykonáva pred skúobnou
komisiou pod¾a § 9 ods. 2. O obsahu a výsledku skúky
sa vyhotoví protokol o vykonaní skúky, ktorý podpisujú vetci èlenovia skúobnej komisie.
(3) iados o predåenie platnosti intruktorského
preukazu je potrebné poda najskôr es mesiacov
a najneskôr tri mesiace pred uplynutím platnosti intruktorského preukazu. iados obsahuje identifikaèné údaje o iadate¾ovi, a to meno a priezvisko, dátum
a miesto narodenia a adresu bydliska, èíslo intruktorského preukazu a dátum a miesto jeho vydania.
(4) Prílohou iadosti je
a) protokol o vykonaní skúky pod¾a odseku 2,
b) výpis z registra trestov nie starí ako tri mesiace,
c) informácia z evidencie vodièov nie staria ako tri mesiace,
d) doklad o psychologickom vyetrení nie starí ako tri
mesiace,
e) výpis z evidenènej karty intruktora autokoly nie
starí ako tri mesiace.
(5) Obvodný úrad dopravy vydá iadate¾ovi nový intruktorský preukaz alebo v doterajom intruktorskom preukaze vyznaèí novú lehotu platnosti do
siedmich dní odo dòa doruèenia iadosti.
§ 12
Ministerstvo
(1) Ministerstvo
a) riadi a kontroluje výkon tátnej správy vo veciach
autokôl a intruktorských oprávnení,
10
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b) vykonáva hlavný tátny odborný dozor nad autokolami,
c) vydáva skúobné testy, zostavuje skúobnú komisiu a zabezpeèuje vykonávanie intruktorských
skúok na udelenie intruktorského oprávnenia
a skúok na predåenie ich platnosti,
d) vydáva uèebné osnovy kurzov pod¾a § 2 ods. 1
písm. a) a e),
e) urèuje technické poiadavky na trenaéry alebo normy cvièiska a schva¾uje ich spôsobilos na pouívanie v kurzoch pod¾a § 2 ods. 1 písm. a),
f) urèuje jednotné oznaèenie výcvikových vozidiel
a schva¾uje technické poiadavky na výrobu jednotného oznaèenia ako komponentu motorového vozidla,
g) zabezpeèuje výrobu a distribúciu tlaèív intruktorských preukazov, evidenèných kariet intruktora
autokoly a preukazov o kvalifikácii vodièa.
(2) Na kontrolu výkonu tátnej správy sa vzahujú
ustanovenia veobecného predpisu o kontrole upravujúce vnútornú kontrolu v tátnej správe.10)
(3) Ministerstvo je povinné polroène uverejòova na
svojej webovej stránke autokoly a výsledok nimi vykolených iadate¾ov o vodièské oprávnenie v tomto
rozsahu:
a) celotátne poèty vyskúaných iadate¾ov o vodièské
oprávnenie a ich percentuálny podiel neúspenosti
pri jednotlivých èastiach skúky,
b) názov, obchodné meno a adresu sídla alebo adresu
prevádzky autokoly a poèty vyskúaných iadate¾ov o vodièské oprávnenie a ich percentuálny podiel
neúspenosti pri jednotlivých èastiach skúky.
§ 13
Krajský úrad pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ïalej len krajský úrad dopravy)
a) riadi a kontroluje výkon tátnej správy vo veciach registrácie autokôl a intruktorských oprávnení vykonávaný obvodnými úradmi dopravy,
b) vykonáva tátny odborný dozor nad autokolami.
Obvodný úrad dopravy
§ 14
Obvodný úrad dopravy
a) rozhoduje o registrácii autokôl a o zruení registrácie autokôl a vedie evidenciu vydaných osvedèení,
b) ude¾uje a odníma intruktorské oprávnenie a vydáva a odoberá intruktorské preukazy, vykonáva
v nich zmeny, predluje ich platnos,
c) vedie evidenciu na evidenèných kartách pod¾a § 15,
d) overuje spôsobilos technickej základne autokôl,
e) vykonáva tátny odborný dozor nad autokolami,
f) ukladá pokuty za správne delikty a prejednáva priestupky.

) § 6 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe.
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§ 15
(1) Evidenèná karta intruktora autokoly obsahuje
identifikaèné údaje o intruktorovi autokoly pod¾a § 8
ods. 3 písm. a) a tieto ïalie údaje:
a) údaj o rozsahu intruktorského oprávnenia,
b) údaj o skupine a podskupine vodièského oprávnenia,
c) údaj o rozsahu platnosti intruktorského preukazu
a o predåení jeho platnosti,
d) údaje o èase a mieste vykonania intruktorskej
skúky na udelenie intruktorského oprávnenia
a skúky na predåenie platnosti intruktorského
preukazu,
e) údaje o prevádzkovate¾ovi autokoly, ktorý je zamestnávate¾om intruktora autokoly, a to obchodné meno, identifikaèné èíslo, adresu sídla, ako aj dátum vzniku pracovného pomeru,
f) údaj o prípadnom zadraní a odobratí intruktorského preukazu.
(2) Prílohou evidenènej karty intruktora autokoly
je protokol z intruktorskej skúky a protokol zo skúky na predåenie platnosti intruktorského preukazu.
§ 16
tátny odborný dozor nad autokolami
(1) tátny odborný dozor nad autokolami je vykonávanie kontrolnej èinnosti v autokolách poverenými zamestnancami ministerstva, krajského úradu dopravy
a obvodného úradu dopravy a prizvanými osobami (ïalej len kontrolór). Obsahom tátneho odborného dozoru nad autokolami je kontrola dodriavania tohto
zákona, vykonávacieho predpisu a uèebných osnov
v autokolách.
(2) Ak ïalej nie je ustanovené inak, kontrolóri postupujú pri výkone tátneho odborného dozoru nad autokolami pod¾a základných pravidiel kontrolnej èinnosti.11)
(3) Oprávnením na vykonanie kontroly je preukaz
kontrolóra vydaný ministerstvom.
(4) Okrem oprávnení a povinností pod¾a základných
pravidiel kontroly12) sú kontrolóri oprávnení
a) vstupova na autocvièisko a premeriava jeho rozmery a kontrolova funkènos jeho zariadení,
b) preskúava funkènos trenaéra a zisova, èi ide
o trenaér schváleného typu,
c) zisova, èi výcvikové vozidlo je vedené v úètovníctve, èi jeho oznaèenie je v súlade so schváleným typom a èi má platné osvedèenie o evidencii a protokoly o technickej kontrole a emisnej kontrole,
d) zúèastni sa na výuèbe a výcviku úèastníkov kurzu,
e) zisova, èi prevádzkovate¾ autokoly, zodpovedný
zástupca a intruktor autokoly majú intruktorské
oprávnenie a vodièské oprávnenie,
f) zadra intruktorský preukaz a zakáza pokraèova
vo výuèbe alebo výcviku, ak je intruktor autokoly
11
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pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo koná amorálne.
(5) Protokol o výsledku kontroly sa doruèuje aj ivnostenskému úradu.
§ 17
Správne delikty
(1) Obvodný úrad dopravy je oprávnený uloi prevádzkovate¾ovi autokoly pokutu do 100 000 Sk, ak
a) prevádzkuje autokolu po zruení registrácie autokoly,
b) pouíva v kurzoch pod¾a § 2 ods. 1 ako intruktorov
autokoly zamestnancov bez intruktorského
oprávnenia alebo s neplatným intruktorským
oprávnením,
c) pouíva napriek upozorneniu orgánu tátneho odborného dozoru priestor, v ktorom sa prevádzkuje
autokola, ktorý nie je v súlade s rozhodnutím o registrácii alebo s poiadavkami na jeho vybavenie
pod¾a vykonávacieho predpisu,
d) pouíva napriek upozorneniu orgánu tátneho odborného dozoru trenaér neschváleného typu, nevyhovujúce autocvièisko alebo neschválené uèebné
pomôcky,
e) neudriava napriek upozorneniu orgánu tátneho
odborného dozoru technické a technologické zariadenie autokoly v prevádzkyschopnom stave alebo
nevedie jeho niektorú súèas v úètovníctve ako
hmotný majetok,
f) pouíva v kurzoch pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) napriek
upozorneniu orgánu tátneho odborného dozoru neoznaèené alebo nesprávne oznaèené výcvikové vozidlo, alebo výcvikové vozidlo, ktorého oznaèenie nie
je v súlade so schválenými technickými poiadavkami alebo so schváleným typom komponentu,
g) pouíva v kurzoch pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) výcvikové
vozidlo bez platného osvedèenia o evidencii alebo bez
platných protokolov o technickej kontrole alebo
emisnej kontrole alebo prepravuje vo výcvikovom vozidle poèas výuèby osobu, ktorá nie je úèastníkom
kurzu.
(2) Pokutu pod¾a odseku 1 písm. a), b) a g) mono uloi do jedného roka odo dòa zistenia nedostatku a pod¾a odseku 1 písm. c) a f) odo dòa uplynutia lehoty urèenej na odstránenie zisteného nedostatku.
(3) Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závanos
správneho deliktu a na èas jeho trvania a na výku prípadnej kody, ak správnym deliktom vznikla.
§ 18
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) vykonáva èinnosti vyhradené autokole bez registrácie autokoly,

) § 8 a 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z.

12
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b) neodovzdá intruktorský preukaz, ktorý má neoprávnene v drbe,
c) neoprávnene pouíva v cestnej premávke motorové
vozidlo s oznaèením výcvikového vozidla alebo motorové vozidlo schválené ako výcvikové vozidlo.
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 mono uloi pokutu do 10 000 Sk.
(3) Na konanie o priestupkoch sa vzahuje veobecný
predpis o priestupkoch.13)
§ 19
Konanie
Veobecný predpis o správnom konaní sa nevzahuje
na
a) prijímanie úèastníkov do kurzov pod¾a § 2 ods. 1
a na vydávanie osvedèení o ich absolvovaní,
b) zostavovanie skúobných komisií a na vykonávanie
intruktorských skúok na udelenie intruktorského oprávnenia a skúok na predåenie platnosti intruktorských preukazov,
c) vydávanie skúobných testov a uèebných osnov,
d) poverovanie ivnostenského spoloèenstva výkonom
intruktorských kurzov a doko¾ovacích kurzov intruktorov autokôl,
e) urèovanie technických poiadaviek na trenaér alebo cvièisko a na jednotné oznaèenie výcvikových vozidiel,
f) overovanie spôsobilosti technickej základne autokoly.
§ 20
Spoloèné ustanovenia
(1) Na uznávanie dokladov o vzdelaní obèanov èlenských tátov Európskej únie, ktorí chcú prevádzkova
autokolu alebo vykonáva èinnos zodpovedného zástupcu alebo intruktora autokoly, sa vzahuje veobecný predpis o uznávaní odborných kvalifikácií.14)
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c) podrobnosti o intruktorských skúkach a o skúkach na predåenie platnosti intruktorských preukazov,
d) podrobnosti o vedení dokumentácie o jednotlivých
kurzoch pod¾a § 2 ods. 1 a vzory jednotlivých dokumentov a osvedèení o úspenom ukonèení kurzov,
e) vzor intruktorského preukazu, evidenènej karty intruktora autokoly a preukazu o kvalifikácii vodièa.
(2) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
vydá veobecne záväzný právny predpis, v ktorom
ustanoví zameranie psychologických vyetrení intruktorov autokôl a ich rozsah.
§ 22
Prechodné ustanovenia
(1) Výcvikové zariadenia evidované pod¾a doterajích
predpisov sa povaujú za autokoly pod¾a tohto zákona
do jedného roka odo dòa úèinnosti tohto zákona. Ak do
tohto dòa výcvikové zariadenie nesplní podmienky na
registráciu autokoly pod¾a tohto zákona, vyradí sa
z evidencie a ich prevádzkovate¾ovi zanikne ivnostenské oprávnenie na prevádzkovanie autokoly.15)
(2) Intruktorský preukaz vydaný pod¾a doterajích
predpisov platí do dòa uvedeného v intruktorskom
preukaze, najneskôr do 31. decembra 2007. Doterajie
tlaèivá intruktorských preukazov mono pouíva do
31. decembra 2005.
(3) Ustanovenie § 5 ods. 5 sa vzahuje na trenaér
a na výcvikové vozidlo vo finanènom prenájme zaèatom
po 1. januári 2004. Na zahrnovanie trenaéra a výcvikového vozidla vo finanènom prenájme zaèatom pred
1. januárom 2004 do hmotného majetku a na úètovanie o òom sa pouije osobitný predpis.16)

(2) Ustanovenia § 2 ods. 3, § 17 ods. 1 písm. c) a § 18
ods. 1 písm. c) sa nevzahujú na výcvikové
a výchovno-vzdelávacie zariadenia Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky.

(4) Intruktori autokoly, ktorí ku dòu úèinnosti tohto zákona nespåòajú poiadavku vzdelania pod¾a § 8
ods. 2 písm. a), sa povaujú za spôsobilých ma intruktorské oprávnenie, ak spåòajú ostatné poiadavky
pod¾a § 8 ods. 2 a ku dòu úèinnosti tohto zákona vykonávali najmenej jeden rok èinnos intruktora autokoly pod¾a doterajích predpisov.

§ 21

§ 23

Splnomocòovacie ustanovenia

Zruovacie ustanovenie

(1) Ministerstvo vydá veobecne záväzný právny
predpis, v ktorom ustanoví
a) podrobnosti o poiadavkách na technickú základòu
autokôl a overovaní jej spôsobilosti a o oznaèovaní
výcvikových vozidiel,
b) minimálne poiadavky na trvanie, truktúru a obsah jednotlivých kurzov pod¾a § 2 ods. 1,

Zruuje sa vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 95/1997 Z. z.
o výcviku iadate¾ov o vodièské oprávnenie, o doko¾ovacom kurze drite¾ov vodièského oprávnenia, o výcviku iadate¾ov o intruktorské oprávnenie a o doko¾ovacom kurze intruktorov v znení vyhláky
è. 199/1999 Z. z. a vyhláky è. 352/2004 Z. z.

13

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
15
) § 57 ods. 1 písm. e) zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
16
) § 52 ods. 17 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
14
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Èl. II
Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 290/1996 Z. z.,
zákona è. 288/1997 Z. z., zákona è. 379/1997 Z. z., zákona è. 70/1998 Z. z., zákona è. 76/1998 Z. z., zákona
è. 126/1998 Z. z., zákona è. 129/1998 Z. z., zákona
è. 140/1998 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., zákona
è. 144/1998 Z. z., zákona è. 161/1998 Z. z., zákona
è. 178/1998 Z. z., zákona è. 179/1998 Z. z., zákona
è. 194/1998 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z., zákona
è. 264/1999 Z. z., zákona è. 119/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 236/2000 Z. z., zákona
è. 238/2000 Z. z., zákona è. 268/2000 Z. z., zákona
è. 338/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 279/2001 Z. z., zákona è. 488/2001 Z. z., zákona
è. 554/2001 Z. z., zákona è. 261/2002 Z. z., zákona
è. 284/2002 Z. z., zákona è. 506/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 219/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 423/2003 Z. z., zákona
è. 515/2003 Z. z., zákona è. 586/2003 Z. z., zákona
è. 602/2003 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 350/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 420/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z., zákona
è. 544/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 624/2004 Z. z., zákona è. 650/2004 Z. z., zákona
è. 656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z. a zákona
è. 8/2005 Z. z. sa dopåòa takto:
V prílohe è. 2 poradové èíslo 19 znie:
v ståpci ivnos: Prevádzkovanie autokoly,
v ståpci Preukaz spôsobilosti: osvedèenie o registrácii
autokoly,
v ståpci Poznámka: § 3 ods. 8 zákona è. 93/2005 Z. z.
o autokolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
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553/2002 Z. z., zákona è. 190/2003 Z. z.,
217/2003 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z.,
450/2003 Z. z., zákona è. 469/2003 Z. z.,
583/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z.,
199/2004 Z. z., zákona è. 204/2004 Z. z.,
347/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z.,
434/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z.,
541/2004 Z. z., zákona è. 572/2004 Z. z.,
578/2004 Z. z., zákona è. 581/2004 Z. z.,
633/2004 Z. z., zákona è. 653/2004 Z. z.,
656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z.,
5/2005 Z. z., zákona è. 8/2005 Z. z. a
15/2005 sa mení takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. V sadzobníku správnych poplatkov v poloke 63
sa slová vodièského preukazu, medzinárodného vodièského preukazu alebo intruktorského preukazu
nahrádzajú slovami vodièského preukazu alebo medzinárodného vodièského preukazu.
2. V sadzobníku správnych poplatkov v poloke 74
písmená c) a d) znejú:
c) na získanie intruktorského oprávnenia
1. skupiny A a AM a podskupiny A1 ........... 500 Sk
2. skupiny B, B + E a T a podskupiny B1 ... 1 000 Sk
3. skupiny C1 + E a D1 + E
a podskupiny C1 a D1 ......................... 1 500 Sk
4. skupiny C, C + E, D a D + E ............. 2 000 Sk
d) na predåenie platnosti intruktorského
oprávnenia ............................................ 500 Sk.
3. V sadzobníku správnych poplatkov sa v Poznámke
k poloke 74 na konci pripája tvrtý bod, ktorý znie:
4. Správny orgán vyberie poplatok pod¾a písmena c)
tejto poloky vo výke 50 % za opakovanú skúku
na získanie intruktorského oprávnenia. Poplatok
pod¾a písmena c) tejto poloky sa vyberie za kadú
skupinu intruktorského oprávnenia, ktorú iadate¾ získava. Pri získavaní viacerých skupín intruktorského oprávnenia v rámci jednej skúky sa poplatky sèítavajú. To neplatí, ak získaná skupina
zahàòa ïaliu skupinu..
4. V sadzobníku správnych poplatkov poloka 77
znie:
Poloka 77
Vydanie osvedèenia o registrácii autokoly, ak ide
a) o vykonávanie výuèby a výcviku úèastníkov prípravy
na skúku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia vies motorové vozidlá a doko¾ovacích kurzov
drite¾ov vodièských oprávnení
1. skupiny A a AM a podskupiny A1 ........... 2 000 Sk
2. skupiny B, B + E a T a podskupiny B1 .... 2 000 Sk
3. skupiny C1 + E a D1 + E
a podskupín C1 a D1 ............................ 2 000 Sk
4. skupiny C, C + E, D a D + E .................... 2 000 Sk
b) o vykonanie zmeny v osvedèení
o registrácii ............................................. 2 000 Sk
Poznámky
1. Poplatok pod¾a písmena a) sa vyberie za kadú
skupinu samostatne. Ak sa jedna registrácia týka viacerých skupín, poplatky uvedené za jednotlivé skupiny
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sa zrátajú; to neplatí, ak získaná skupina zahàòa ïaliu skupinu.
2. Poplatok pod¾a písmena b) sa nevyberie, ak ide
o zmenu registrácie na základe úradného rozhodnutia,
napr. v dôsledku zmeny názvu ulice alebo èíslovania
domov..
Èl. IV
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b) poèty vyskúaných iadate¾ov o vodièské oprávnenie
a ich percentuálny podiel neúspenosti pri jednotlivých èastiach skúky za kadú autokolu osobitne..
3. Piata èas sa vypúa.
4. V § 120 ods. 2 písmeno f) znie:
f) poruí povinnos ustanovenú v § 125..
5. V § 130 sa vypúa odsek 3.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona è. 359/2000 Z. z., zákona
è. 405/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 381/2001 Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 73/2002 Z. z., zákona
è. 396/2002 Z. z., zákona è. 660/2002 Z. z., zákona
è. 247/2003 Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z., zákona
è. 450/2003 Z. z., zákona è. 510/2003 Z. z., zákona
è. 534/2003 Z. z., zákona è. 121/2004 Z. z., zákona
è. 174/2004 Z. z., zákona è. 579/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 69/2005 Z. z. a zákona
è. 91/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 71 sa vypúa odsek 5.
Doterajie odseky 6 a 8 sa oznaèujú ako odseky 5
a 7.
2. § 86 sa dopåòa odsekom 14, ktorý znie:
(14) Ministerstvo je povinné predloi ministerstvu
dopravy informácie o autokolách, ktoré prihlásili iadate¾a o vodièské oprávnenie na skúky z odbornej spôsobilosti, a informácie o výsledku jednotlivých èastí
skúok iadate¾ov o vodièské oprávnenie na elektronických nosièoch polroène vdy do 15. dòa nasledujúceho
polroka v tomto rozsahu:
a) identifikaèné údaje o prevádzkovate¾ovi autokoly,
a to
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, adresu
bydliska alebo adresu prevádzky autokoly,
2. ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné
meno a adresu sídla alebo adresu prevádzky autokoly,

6. Slová výcvikové zariadenie vo vetkých tvaroch
sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom autokola
v príslunom tvare.
7. Slová cvièné vozidlo vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami výcvikové vozidlo v príslunom tvare.
Èl. V.
Zákon è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon ) v znení zákona è. 72/1969 Zb., zákona
è. 139/1982 Zb., zákona è. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z., zákona è. 58/1997 Z. z., zákona è. 395/1998 Z. z., zákona è. 343/1999 Z. z., zákona è. 388/2000 Z. z., zákona
è. 416/2001 Z. z., zákona è. 439/2001 Z. z., zákona
è. 524/2003 Z. z., zákona è. 534/2003 Z. z., zákona
è. 639/2004 Z. z. a zákona è. 725/2004 Z. z. sa mení
takto:
V § 22c odsek 3 znie:
(3) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. g) mono
uloi vodièovi pokutu do výky desanásobku úhrady
na kalendárny rok uvedenej v nariadení vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výka úhrady za
uívanie vymedzených úsekov dia¾nic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, a v blokovom konaní do
výky trojnásobku tejto úhrady..
Èl. VI.
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2005.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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94
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e výmenou listov ministrov zahranièných vecí bol
8. júla 2003 potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Thajským krá¾ovstvom po sukcesii
Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Vo vzahu medzi Slovenskou republikou a Thajským krá¾ovstvom zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:
1. Obchodná dohoda medzi vládou Èeskoslovenskej socialistickej republiky a vládou Thajského krá¾ovstva
(Praha 20. septembra 1978)
2. Protokol, ktorý mení Obchodnú dohodu medzi vládou Èeskoslovenskej socialistickej republiky a vládou Thajského krá¾ovstva
(Praha 6. marca 1987)
3. Letecká dohoda medzi vládou Èeskoslovenskej socialistickej republiky a vládou Thajského krá¾ovstva
(Bangkok 14. júna 1988, v znení zmeny vykonanej výmenou nót z 29. apríla a 27. júna 1995)
4. Dohoda o zruení vízovej povinnosti pre drite¾ov diplomatických a sluobných pasov medzi vládou Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Thajského krá¾ovstva
(dojednaná výmenou nót z 26. augusta a 5. novembra 1991)
Platnos Obchodnej dohody medzi vládou Èeskoslovenskej socialistickej republiky a vládou Thajského krá¾ovstva
podpísanej v Prahe 20. septembra 1978 a Protokolu, ktorý mení Obchodnú dohodu medzi vládou Èeskoslovenskej
socialistickej republiky a vládou Thajského krá¾ovstva, podpísaného v Prahe 6. marca 1987 sa skonèila 30. apríla
2004 na základe vzájomnej dohody zmluvných strán (oznámenie è. 343/2004 Z. z.).
Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.
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