
Živnostenské oprávnenie požadované pri registrácií školiaceho strediska (KKV) 

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. 
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