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             SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
           MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR 

      PREUKAZ KONTROLÓRA 
 

               Priezvisko, titul 
                  .................................................................................................................................... 

               Meno 
                  .................................................................................................................................... 

               Orgán ŠOD 
                  .................................................................................................................................... 

               Dátum vydania  
                  ....................................................................................................................................         

               Platnosť 

.................................................................................................................................... 
      

      POVERENÉHO VYKONÁVAŤ ŠTÁTNY 

ODBORNÝ DOZOR NAD ZÁKLADNOU 

KVALIFIKÁCIOU A PRAVIDELNÝM VÝCVIKOM 
v súlade so zákonom č. 280/2006 Z. z.  

o povinnej  základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku  

niektorých vodičov v znení neskorších predpisov      

na území .................................................................... 

 
Podľa § 11d ods. 12 zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov 

v znení zákona č. 386/2019 Z. z. okrem oprávnení a povinností podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti
1)

 sú kontrolóri 

oprávnení 
 

a) vstupovať na pozemky, do budov, do priestorov, kde sa vykonáva výučba a výcvik, do prevádzkových priestorov 

kontrolovanej osoby a do kontrolovaných vozidiel, premeriavať ich rozmery a vybavenie a kontrolovať funkčnosť zariadení  

a vozidiel,  
b) zisťovať, či výcvikové vozidlo je vedené v účtovníctve, či označenie a vybavenie výcvikového vozidla je v súlade  

s vykonávacím predpisom a so schváleným typom a či má platné osvedčenie o evidencii časť I, protokol o kontrole 

technického stavu časť A – technická kontrola, protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola,  

c) zisťovať, či kontrolovaná osoba má inštruktorské oprávnenie, vodičské oprávnenie, ako aj ďalšie doklady súvisiace  
s vykonávaním činnosti v školiacom stredisku alebo s prevádzkovaním školiaceho strediska,  

d) zúčastniť sa na výučbe a výcviku účastníkov kurzov a skúške, 

e) overovať totožnosť osôb vykonávaných činnosti v rozsahu kontrolovanej osoby, ako aj totožnosť účastníkov kurzov 
a skúšky,  

f) vyžadovať od kontrolovanej osoby pristavenie výcvikových vozidiel v určenej lehote a na určené miesto,  

g) vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov, aby im v určenej lehote poskytli 
    1. doklady vrátane ich prvopisov a iné písomnosti a informácie vrátane informácií na technických nosičoch údajov, ako aj      

        dokumentáciu         potrebnú na účely kontroly a ich fotokópie,  

    2. vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne alebo písomné informácie a podklady k predmetu kontroly a k zisteným nedostatkom,  

h) nahliadať do dokladov a evidencií kontrolovanej osoby v jej prevádzkových priestoroch a vo vozidlách, prevziať a odniesť  
v odôvodnených prípadoch aj mimo priestorov kontrolovanej osoby prvopisy dokladov a iné písomnosti,  

i) vyhotovovať fotografie a fotokópie predložených dokladov a materiálov vrátane dokladov totožnosti na účely dokumentácie 

k výsledku kontroly,  
j) zisťovať označenie prevádzkových priestorov a kontrolovaných vozidiel, 

k) prepravovať sa v kontrolovanom vozidle, ak kontrolný úkon možno vykonať len v pohybujúcom sa vozidle,  

l) vykonávať potrebné zistenia a úkony nevyhnutne súvisiace s výkonom kontroly aj pred preukázaním sa preukazom 
kontrolóra,  

m) zaznamenať kontrolované skutočnosti audiovizuálnou technikou, 

n) vyžadovať súčinnosť kontrolovanej osoby a jej zamestnancov a požadovať potrebné sprevádzanie, 

o) zadržať inštruktorský preukaz a zakázať pokračovať vo výučbe alebo výcviku, ak je inštruktor autoškoly pod vplyvom 
alkoholu alebo inej návykovej látky.  

  

1) § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 164/2008 Z. z. 
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odtlačok pečiatky  

a podpis oprávnenej osoby 

 

 

 

Fotografia  

30 x 35 mm 




