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Inštruktor autoškoly
Charakteristika
Inštruktor autoškoly vykonáva výučbu a výcvik účastníkov
prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia
viesť motorové vozidlá a vykonáva doškoľovanie držiteľov
vodičských oprávnení, nariadené Policajným zborom.

Alternatívne názvy
-

Učiteľ autoškoly
Inštruktor jazdy na motorovom vozidle
Inštruktor jazdy na motorke
Inštruktor jazdy na nákladnom motorovom vozidle

Požadovaný stupeň vzdelania
-

Úplné stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Optimálne školské vzdelanie

Alternatívne vzdelávacie cesty
Alternatívne vzdelávacie cesty neboli definované.

Právny predpis
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
-

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v
prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia

-

Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
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Certifikáty a osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa vyžadujú nasledovné certifikáty:
-

Inštruktorský preukaz podľa zákona č. 93/2005 Z.z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10)

-

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na výkon tohto zamestnania sa odporúčajú nasledovné certifikáty:
-

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny A podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

-

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

-

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny D podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

-

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kompetencie
Všeobecné spôsobilosti
-

Komunikácia (jednanie s ľuďmi)
Kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
Manuálna zručnosť
Rozhodovanie
Samostatnosť
Analyzovanie a riešenie problémov
Prezentovanie
Technická gramotnosť
Tímová práca
Fyzická zdatnosť
Informačná gramotnosť
Motivovanie ľudí
Organizovanie a plánovanie práce
Osobnostný rozvoj
Pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
Vyjednávanie
Informačná gramotnosť
Motivovanie ľudí
Digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
Environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
Finančná a ekonomická gramotnosť
Komunikácia v cudzom jazyku
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Nutná
Nutná
Nutná
Nutná
Nutná
Nutná
Nutná
Nutná
Nutná
Nutná
Nutná
Nutná
Nutná
Nutná
Nutná
Nutná
Výhodná
Výhodná
Výhodná
Výhodná
Výhodná
Výhodná

Vysoká
Vysoká
Vysoká
Vysoká
Vysoká
Pokročilá
Pokročilá
Pokročilá
Pokročilá
Elementárna
Elementárna
Elementárna
Elementárna
Elementárna
Elementárna
Elementárna
Pokročilá
Pokročilá
Elementárna
Elementárna
Elementárna
Elementárna
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-

Kultivovaný písomný prejav
Matematická gramotnosť
Tvorivosť (kreativita)
Vedenie ľudí

Výhodná
Výhodná
Výhodná
Výhodná

Elementárna
Elementárna
Elementárna
Elementárna

Odborné vedomosti
-

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Cestná doprava
Jednotlivé časti motorových vozidiel
Metodika výchovno-vzdelávacieho procesu
Metódy a postupy inštruktorstva dopravných prostriedkov
Metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
Právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
Vedenie osobných automobilov (vodičský preukaz sk. b)
Všeobecná pedagogika
Zásady poskytovania prvej pomoci
Zdravie a hygiena pri práci
Hodnotenie, testovanie a meranie vo vzdelávaní
Psychológia
Vedenie autobusov (vodičský preukaz sk. d)
Vedenie motocyklov (vodičský preukaz sk. a)
Vedenie motorových vozidiel s prívesom (vodičský preukaz sk. e)
Vedenie nákladných automobilov (vodičský preukaz sk. c)
Vedenie traktora (vodičský preukaz sk.t)
Zásady bezpečnej defenzívnej jazdy

nutná
nutná
nutná
nutná
nutná
nutná
nutná
nutná
nutná
nutná
nutná
výhodná
výhodná
výhodná
výhodná
výhodná
výhodná
výhodná
výhodná

Odborné zručnosti
-

Riadenie nákladných automobilov a ťahačov s ohľadom na charakter nákladu
Riadenie osobných a malých dodávkových automobilov bezpečným spôsobom, s ohľadom na
stav vozovky, dopravné podmienky, počasie a predpisy o pracovnej dobe vodiča
Lektorská činnosť
Orientácia v právnych predpisoch týkajúcich sa vedenia motorových vozidiel
Orientácia v technickej dokumentácii motorových vozidiel
Údržba a bežné opravy osobných a malých dodávkových automobilov, kontrola nástrojov,
vybavenia vozidla a komunikačných zariadení
Vedenie dokumentácie a evidencie súvisiacej s výučbou
Údržba a bežné opravy autobusov, trolejbusov a električiek, kontrola nástrojov, vybavenia
vozidla a komunikačných zariadení
Údržba a bežné opravy nákladných automobilov a ťahačov, kontrola nástrojov, vybavenia
vozidla a komunikačných zariadení
Vedenie autobusov, resp. trolejbusov alebo električiek

nutná
nutná
nutná
nutná
nutná
nutná
nutná
výhodná
výhodná
výhodná

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
- aspoň 3 roky
Absolvovanie trojročnej praxe vedenia motorového vozidla tej skupiny alebo skupín, na ktorú občan žiada
inštruktorské oprávnenie podľa zákona č. 93/2005 Z.z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (§ 8 ods. 2 písm. g)
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Osobnostné predpoklady
-

Trpezlivosť
Vnútorná stabilita
Spoľahlivosť
Pamäť
Sebaovládanie
Sebaistota
Pozornosť
Technický talent
Komunikatívnosť
Dominantnosť
Precíznosť (presnosť)
Praktické myslenie
Ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)

nadpriemerná
nadpriemerná
nadpriemerná
nadpriemerná
nadpriemerná
nadpriemerná
nadpriemerná
nadpriemerná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná

Osobnostný typ
-

Prakticko-technický typ
Sociálny typ

Zdravotné obmedzenia
Choroby vylučujúce výkon zamestnania
-

Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania
Prognosticky závažné poruchy sluchu
Prognosticky závažné poruchy zraku

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania
-

Duševné poruchy
Poruchy správania

Doplňujúce informácie
Pracovné podmienky
-

Psychická pracovná záťaž
Záťaž hlukom
Záťaž teplom
Zraková záťaž
Nárazová práca
Nepravidelný pracovný čas, práca na zmeny
Práca v dopravnom prostriedku
Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
Zvýšené riziko úrazu
Zvýšené riziko všeobecného ohrozenia

Charakter práce
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Charakter činností
- Prevádzkové práce v službách a obchode
Vedenie podriadených pracovníkov
- Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
- Veľká zodpovednosť, prípadné straty môžu byť veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné)
Ďalšie informácie
Okresný úrad v sídle kraja udelí inštruktorské oprávnenie žiadateľovi, ktorý
a) má najmenej úplné stredoškolské vzdelanie,
b) dosiahol vek 25 rokov,
c) je bezúhonný,
d) je plne spôsobilý na právne úkony,
e) je podľa psychologického vyšetrenia spôsobilý vykonávať činnosť inštruktora autoškoly,
f) má vodičské oprávnenie tej skupiny alebo skupín, na ktorú žiada inštruktorské oprávnenie,
g) má najmenej trojročnú prax vedenia motorového vozidla tej skupiny alebo skupín, na ktorú žiada inštruktorské
oprávnenie,
h) úspešne vykonal inštruktorskú skúšku.

Klasifikácie
ISCO-08
5165 Inštruktori autoškoly
SK ISCO-08
5165000 Inštruktor autoškoly
Sekcia SK NACE Rev. 2
P Vzdelávanie
Divízia SK NACE Rev. 2
85 Vzdelávanie
Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 4
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