
§5	Technická	základňa	autoškoly 	

(1) 

Technickú základňu autoškoly tvorí 

a) 

priestor, v ktorom sa prevádzkuje autoškola, a 

b) 

technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie autoškoly. 

(2) 

Priestor, v ktorom sa prevádzkuje autoškola, tvorí kancelária, učebňa a jej 
príslušenstvo. Autoškola môže mať zriadenú ďalšiu učebňu na zabezpečenie 
teoretickej výučby len v rámci okresu, v ktorom má sídlo alebo prevádzku. 

(3) 

Technickým a technologickým zariadením určeným na prevádzkovanie 
autoškoly sú 

a) 

výcvikové vozidlá, 

b) 

autocvičisko alebo niektorá z nasledujúcich kombinácií: 

1. 

autocvičisko a trenažér, 

2. 

autocvičisko a náhradná výcviková plocha, 

3. 

trenažér a náhradná výcviková plocha, 

4. 

autocvičisko, trenažér a náhradná výcviková plocha, 

c) 

učebné pomôcky. 



(4) 

Každé výcvikové vozidlo podľa odseku 3 písm. a) musí byť na účely 
zabezpečenia transparentnej výučby a transparentného výcviku vybavené 
pevne namontovaným zariadením umožňujúcim zaznamenanie údajov o 
identite účastníka kurzu a inštruktora autoškoly zúčastnených na jazde, 
trase a trvaní jazdy, ktoré budú zo zariadenia automaticky zasielané do 
informačného systému3a) (ďalej len „identifikačné zariadenie výcvikového 
vozidla“). 

(5) 

Každá učebňa podľa odseku 2 a každý trenažér podľa odseku 3 písm. b) musia 
byť na účely transparentnej výučby a transparentného výcviku vybavené 
pevne namontovaným zariadením umožňujúcim zaznamenanie údajov o 
identite účastníka kurzu a inštruktora autoškoly, o čase strávenom v učebni 
alebo na trenažéri, ktoré budú zo zariadenia automaticky zasielané do 
informačného systému podľa osobitného predpisu3a) (ďalej len 
„identifikačné zariadenie učebne a trenažéra“). 

(6) 

Identitou účastníka kurzu podľa odsekov 4 a 5 sa rozumejú meno, priezvisko, 
dátum a miesto narodenia, adresa jeho bydliska a údaje o pridelenom 
identifikátore pre identifikáciu účastníka kurzu v identifikačnom zariadení. 
Identitou inštruktora autoškoly podľa odsekov 4 a 5 sa okrem údajov 
uvedených v § 15 ods. 3 rozumejú aj údaje o pridelenom identifikátore pre 
identifikáciu inštruktora v identifikačnom zariadení. 

(7) 

Každá autoškola musí mať výcvikové vozidlá určené a schválené na 
vykonávanie kurzov podľa § 2 ods. 1 tej skupiny vodičských oprávnení, pre 
ktorú je autoškola registrovaná. Na praktický výcvik sa používajú výcvikové 
vozidlá, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené pre vozidlá používané na 
skúškach z vedenia motorového vozidla.6a) Motorové vozidlá používané ako 
výcvikové vozidlá musia mať údaj o výcvikovom vozidle zaznamenaný v 
osvedčení o evidencii časti II. Premiestňovať výcvikové vozidlá na 
zabezpečenie kurzov podľa § 2 ods. 1 možno len medzi autoškolami, ktoré 
prevádzkuje jedna osoba. 

(8) 



Prevádzkovateľ autoškoly vedie o technickom a technologickom zariadení 
autoškoly účtovníctvo podľa osobitných predpisov o účtovníctve. 

§5a	Schvaľovanie	identifikačných	zariadení	a	programového	vybavenia	
autoškoly	

  

 

(1) 

Výrobca alebo zástupca výrobcu identifikačného zariadenia výcvikového 
vozidla a identifikačného zariadenia učebne a trenažéra je pred ich 
uvedením na trh povinný písomne požiadať Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o 
schválenie spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v 
autoškolách. 

(2) 

Identifikačné zariadenie výcvikového vozidla a identifikačné zariadenie 
učebne a trenažéra musí pred schválením prejsť testovaním kompatibility 
programového vybavenia zariadenia na komunikáciu s informačným 
systémom.3a) O výsledku testovania vydá prevádzkovateľ informačného 
systému správu. 

(3) 

Žiadateľ je povinný zabezpečiť vykonanie testovania na vlastné náklady. 

(4) 

Identifikačné zariadenie výcvikového vozidla musí byť schválené podľa 
osobitného predpisu.6b) 

(5) 

Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať 

a) 

identifikačné údaje o žiadateľovi, a to 

1. 



ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto 
narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, identifikačné číslo, ak 
bolo pridelené, miesto podnikania a podpis, 

2. 

ak ide o právnickú osobu, obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), 
meno a priezvisko osoby, dátum a miesto narodenia osoby alebo osôb, ktoré 
sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok 
pečiatky, 

b) 

značku a obchodný názov identifikačného zariadenia výcvikového vozidla 
alebo identifikačného zariadenia učebne a trenažéra, 

c) 

údaje o schválení podľa odseku 4. 

(6) 

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je správa o testovaní podľa odseku 2. 

(7) 

Žiadosť podľa odseku 1 sa podáva za každý typ identifikačného zariadenia 
samostatne. 

(8) 

Ministerstvo schváli spôsobilosť typu identifikačného zariadenia podľa 
odseku 1 na používanie v autoškolách a vydá žiadateľovi osvedčenie o 
technickej spôsobilosti typu identifikačného zariadenia, ak žiadateľ splnil 
podmienky uvedené v odsekoch 2 až 7; inak žiadosť zamietne. 

(9) 

Držiteľ osvedčenia podľa odseku 8 po vykonaní montáže identifikačného 
zariadenia vydá prevádzkovateľovi autoškoly potvrdenie, ktoré obsahuje 

a) 

identifikačné údaje držiteľa osvedčenia podľa odseku 5 písm. a), 

b) 

identifikačné údaje namontovaného identifikačného zariadenia podľa 
odseku 5 písm. b), 



c) 

identifikačné údaje prevádzkovateľa autoškoly podľa § 3 ods. 3 písm. a), 

d) 

identifikačné údaje vozidla, učebne alebo trenažéra podľa § 3 ods. 3 písm. d), 
ako aj miesto, kde bolo identifikačné zariadenie namontované, 

e) 

spôsob montáže, 

f) 

dátum montáže, 

g) 

podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky. 

(10) 

Povinnosť podľa § 6 ods. 1 písm. k) môže prevádzkovateľ autoškoly splniť aj 
prostredníctvom vlastného programového vybavenia, ktoré musí byť 
kompatibilné na komunikáciu s informačným systémom,3a) najmä na 
odosielanie záznamov do informačného systému v rozsahu a spôsobom 
ustanoveným týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom 
vydaným na vykonanie tohto zákona. Programové vybavenie autoškoly 
podlieha schváleniu ministerstvom na základe žiadosti výrobcu alebo 
zástupcu výrobcu. 

(11) 

Ustanovenia odsekov 5 až 8 sa primerane vzťahujú aj na schválenie 
programového vybavenia autoškoly podľa odseku 10. 

(12) 

Držiteľ osvedčenia podľa odseku 8 je povinný oznámiť ministerstvu všetky 
zmeny a doplnky týkajúce sa údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách a 
predložiť o nich doklady najneskôr do 10 dní od vzniku týchto zmien. 
Ministerstvo po posúdení zmien môže rozhodnúť o zmene osvedčenia o 
technickej spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v 
autoškolách. Ak rozhodnutie o zmene vyžaduje nové testovanie, 
ministerstvo nariadi výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu zabezpečiť jeho 
vykonanie na vlastné náklady. 



(13) 

Ministerstvo rozhodne o zrušení osvedčenia podľa odseku 8, ak o to písomne 
požiada držiteľ osvedčenia. Ministerstvo rozhodne o zrušení osvedčenia aj v 
prípade, ak 

a) 

držiteľ osvedčenia prestal spĺňať niektorú z podmienok, na základe ktorých 
mu bolo udelené osvedčenie, 

b) 

identifikačné zariadenie nespĺňa niektorú z technických požiadaviek 
ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na 
vykonanie tohto zákona. 

(14) 

Osvedčenie o technickej spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na 
používanie v autoškolách zaniká 

a) 

rozhodnutím ministerstva o zrušení osvedčenia, 

b) 

zánikom výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ktorý je držiteľom osvedčenia, 

c) 

smrťou fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá je držiteľom osvedčenia alebo jej 
vyhlásením za mŕtvu, 

d) 

uplynutím času platnosti schválenia podľa odseku 4. 

 


