1. otázka: Bezúhonnosť :
Ak sa autoškola prevádzkuje prostredníctvom zodpovedného zástupcu
bezúhonnosť sa vzťahuje na koho?
u právnickej osoby.............................
u fyzickej osoby...............................
Odpoveď k otázke 1:
Jednou z podmienok registrácie autoškôl podľa § 3 ods. 2 písm. b) zákona
č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 93/2005 Z. z.“) je, že žiadateľ
(fyzická osoba alebo právnická osoba) je bezúhonný, pričom ak ide o
právnickú osobu, vzťahuje sa to na jej štatutárny orgán.
Zároveň je v § 3 ods. 7 citovaného zákona uvedené, že ak sa má
prevádzkovať autoškola prostredníctvom zodpovedného zástupcu, v žiadosti
sa uvedú okrem iného aj údaje o jeho bezúhonnosti.
Vychádzajúc z uvedeného sa pri registrácii (preregistrácii) autoškoly
predkladá údaj o bezúhonnosti žiadateľa (fyzickej osoby alebo právnickej
osoby) a rovnako aj zodpovedného zástupcu, ak je prostredníctvom
zodpovedného zástupcu autoškola prevádzkovaná.
2. otázka : Premiestňovať výcvikové vozidlá:
2a:
Je alebo nie je možné premiestňovať výcvikové vozidlá medzi autoškolami a
zároveň aj školiacimi strediskami na vykonávanie kurzov povinnej základnej
kvalifikácie a pravidelnom výcviku vodičov v zmysle zákona 280/2006?
Autoškolu so školiacim strediskom prevádzkuje iná osoba ako druhú
autoškolu so školiacim strediskom.
Odpoveď k otázke 2a,:
Výcvikové vozidlá používané v kurzoch základnej kvalifikácie alebo
v kurzoch pravidelného výcviku musia podľa § 14 vyhlášky MDVRR SR č.
44/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej
základnej kvalifikácií a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení
neskorších predpisov spĺňať minimálne požiadavky výcvikového vozidla pri
skúškach z odbornej spôsobilosti pre príslušnú skupinu. Rovnako musia
tieto vozidlá spĺňať aj podmienku § 22 vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 vyhlášky MDVRR SR
č. 45/2015 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Od
účinnosti novely zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácií
a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 280/2006 Z. z.“), sa od 1.1. 2016 kurzom základnej
kvalifikácie môžu podrobiť aj žiadatelia o získanie príslušného vodičského

oprávnenia, ktorí sú zapísaní v autoškole vo vodičskom kurze. Ak kurz
základnej kvalifikácie vykonáva autoškola (rovnaký subjekt, ktorý má
udelenú registráciu podľa zákona č. 280/2006 Z. z. a zároveň podľa zákona
č. 93/2005 Z. z.), kurz základnej kvalifikácie sa môže vykonať súbežne alebo
môže byť súčasťou vodičského kurzu v autoškole. V danom prípade, musí
učebná osnova vodičského kurzu (teoretická + praktická časť kurzu na
získanie vodičského oprávnenia) obsahovať aj učebnú osnovu kurzu
základnej kvalifikácie v rozsahu a obsahu uvedenom v prílohe č. 1 zákona
č. 280/2006 Z. z.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že výcvikové vozidlo zaradené v technickej
základni autoškoly alebo školiaceho strediska, môže byť „premiestňované“
iba v rámci daného subjektu (z autoškoly do školiaceho strediska a opačne).
V prípade, že daná autoškola nie je držiteľom registrácie na vykonávanie
kurzov podľa zákona č. 280/2006 Z. z. (alebo školiace stredisko nie je
držiteľom registrácie na vykonávanie kurzov podľa zákona č. 93/2005 Z. z.) a
nemá svoje vozidlo zaradené ako výcvikové vozidlo vo svojej technickej
základni, môže ho poskytnúť (napr. prenajať a pod.) inej autoškole alebo
školiacemu stredisku.
2b :
Jedna autoškola má udelený Evidenčný doklad na skupinu C - vodičského
oprávnenia, druhá autoškola má udelený evidenčný doklad na skupinu D –
vodičského oprávnenia
Je alebo nie je možné premiestňovať výcvikové vozidlá tak, aby každá
autoškola získala evidenčný doklad školiaceho strediska na skupiny C,D –
vodičských oprávnení?
Odpoveď k otázke 2b:
Premiestňovať výcvikové vozidlá možno len medzi autoškolami (alebo
školiacimi strediskami), ktoré prevádzkuje jedna osoba.
2c :
Môže autoškola prenajať výcvikové vozidlo školiacemu stredisku na
vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku
vodičov v zmysle zákona 280/2006? Autoškolu prevádzkuje osoba iná ako
školiace stredisko.
Odpoveď k otázke 2c:
Viď odpoveď k otázke 2a.

3. otázka Živnostenské oprávnenie
Školiace stredisko na vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácii
a pravidelného výcviku niektorých vodičov je povinné spĺňať požiadavku
živnostenského oprávnenia podľa ustanovenia § 2 odst.1e zak.93/2005.Čo
sa pod týmto pojmom rozumie?
Odpoveď :
Žiadať o udelenie registrácie na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie
a kurzov pravidelného výcviku, môže iba žiadateľ, ktorý je podľa § 4a ods. 1
písm. a) zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácie
a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 280/2006 Z. z.“), držiteľom živnostenského oprávnenia
podľa § 10 a § 25 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon č.
455/1991 Zb.“).
Podľa § 10 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. preukazom živnostenského
oprávnenia je:
a) osvedčenie o splnení podmienok ustanovených týmto zákonom
na prevádzkovanie živností (ďalej len „osvedčenie o živnostenskom
oprávnení“); do vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení
rovnopis ohlásenia s preukázaným doručením,
b) výpis zo živnostenského registra.
To znamená, že v súvislosti s podmienkou uvedenou v § 4a ods. 1 písm. a)
zákona č. 280/2006 Z. z. je požadované, aby aj právnická osoba (zapísaná
v obchodnom registri) sa preukázala, že je držiteľom živnostenského
oprávnenia v rozsahu a obsahu podľa § 25 zákona č. 455/1991 Zb.
Podľa § 25 ods. 3 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky zverejní na svojej internetovej stránke zoznam
odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich
obsahové
vymedzenie
(odkaz:
http://www.minv.sk/?volne-zivnosti-1).
Ohlasovateľ živnosti si môže zvoliť aj inú živnosť, ktorá nie je uvedená
v zozname.
V súvislosti s ustanovením § 10 a § 25 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb. a § 4a
ods. 1 písm. a) zákona č. 280/2006 Z. z., Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR odporúča, aby školiace strediska KKV
(registrované podľa zákona č. 280/2006 Z. z.“) preukázali pri žiadosti
o udelenie registrácie, že sú držiteľmi živnostenského oprávnenia – voľnej
živnosti
v rozsahu
a
s obsahom
činnosti:
„8502
Vykonávanie
mimoškolskej vzdelávacej činnosti“, kde patrí organizovanie kurzov,
školení a seminárov.

