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                                                                                                * Nehodiace sa prečiarknuť       ** Vyplní autoškola 

PRIHLÁŠKA DO VODIČSKÉHO KURZU 

Osobné údaje uchádzača: 

Meno a priezvisko : ___________________________________________________ 

Dátum narodenia: _____________________ miesto narodenia: ___________________________________ 

Adresa bydliska : _________________________________________________________________________ 

Číslo občianskeho preukazu : _______________________________  

Telefonický kontakt : ________________________ e-mail: _______________________________________ 

Evidenčné a sériové číslo vodičského preukazu *: __________________________________ 

Rozsah skupín vodičského oprávnenia * : _________________________________________ 

Prihlasujem sa na : 

a) vodičský kurz na získanie vodičského oprávnenia v rozsahu skupín *: ______________________ 

b) vodičský kurz na rozšírenie vodičského oprávnenia v rozsahu skupín *: ____________________ 

c) doškoľovací kurz vodičov v rozsahu skupín *: ____________________ 

d) osobitný výcvik podľa osobitného predpisu *: ____________________ 

e) kurz doplňujúcich jázd držiteľa VP v rozsahu skupín *: _____________ 

Údaje o kurze:  

Predpokladaný dátum začatia kurzu ** : ____________________________ 

Predpokladaný dátum ukončenia kurzu ** : _________________________ 

Cena kurzu dohodou **: ___________________________ 

Vyhlásenie uchádzača: 

Čestne vyhlasujem, že 

a) som plne spôsobilý na právne úkony, 

b) som zdravotne spôsobilý na vedenie motorových vozidiel, 

c) nie je mi uložená sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlá v Slovenskej republike alebo inom štáte, resp. uložená sankcia mi už bola v Slovenskej 

republike alebo inom štáte zahladená, 

d) nemám odňaté vodičské oprávnenie v Slovenskej republike alebo inom štáte, resp. mi nebol zadržaný vodičský preukaz v Slovenskej republike alebo 

inom štáte. 

Súhlasím, aby vyššie uvedené osobné údaje boli použité na vedenie dokumentácie o kurzoch podľa zákona č. 93/2005 Z.z. o autoškolách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

V  _______________________________________ dňa: ____________________ 

 

___________________________________________                              ___________________________________________ 

                     Podpis uchádzača  /žiadateľa/                                                                    Podpis a odtlačok pečiatky autoškoly 

 

 

____________________________________________ 

                       Podpis zákonného zástupcu  

mailto:autoskola@autoskola.sk
http://www.autoskola.sk/


Všeobecné požiadavky autoškoly na uchádzača o vodičský kurz 

1. Uchádzač o vodičský kurz bude zaradený do vodičského kurzu až keď predloží autoškole riadne vyplnenú:  

 prihlášku do vodičského kurzu, 

 žiadosť o udelení vodičského oprávnenia (jej súčasťou je doklad o zdravotnej spôsobilosti),  

 doklad o psychickej spôsobilosti (ak jej podlieha)  

 doklad o zaplatení školného alebo splátky podľa splátkového kalendára. 

2. Účastník kurzu je povinný sa zúčastniť vyučovacích hodín výučby teórie a praktického výcviku podľa harmonogramu 

vyučovacích hodín dohodnutého s autoškolou.  

3. Priebeh vodičského kurzu sa zaznamenáva v cestnom informačnom systéme. Na ten účel autoškola pred začatím 

výcviku dočasne poskytne účastníkovi kurzu identifikačné zariadenie (token), ktoré je účastník kurzu povinný vrátiť 

autoškole bez zbytočného odkladu po ukončení kurzu. Ak účastník kurzu poškodí, zničí alebo stratí identifikačné 

zariadenie (token), tak je povinný autoškole nahradiť náklady na obstarávanie nového identifikačného zariadenia 

(tokenu) vo výške 20.- eur. 

4. Svoju neúčasť na praktickom výcviku po naplánovaní, nahlási vedúcemu kurzu najneskôr 48 hodín pred uskutočnením 

praktického výcviku. Ak účastník vodičského kurzu nenahlási neúčasť na praktickom výcviku zaplatí prestoj podľa 

platného cenníka autoškoly. 

5. Účastník vodičského kurzu môže 50 % vymeškaných hodín teórie nahradiť individuálne v cestnom informačnom 

systéme v elektronickej podobe. Ak účastník vodičského kurzu vymešká viac ako 50 %  z predpísaného počtu 

vyučovacích hodín výučby teórie alebo vymeškané hodiny nenahradí v cestnom informačnom systéme, tak pre riadne 

dokončenie vodičského kurzu je účastník kurzu povinný chýbajúce vyučovacie hodiny nahradiť individuálne 

s inštruktorom autoškoly podľa platného cenníka autoškoly. 

6. Účastník kurzu absolvuje kurz prvej pomoci najneskôr v polovici vodičského kurzu. 

7. Účastník kurzu je oprávnený predčasne ukončiť vodičský kurz z akéhokoľvek dôvodu. O tejto skutočnosti je povinný bez 

zbytočného odkladu informovať autoškolu písomne na adresu sídla autoškoly, ktorá je uvedená na záhlaví prihlášky. 

8. Cenu vodičského kurzu je možné zaplatiť na tri splátky podľa dohodnutého splátkového kalendára. Celková cena 

vodičského kurzu musí byť zaplatená najneskôr do dňa ukončenia výcviku. Prvá splátka ceny kurzu musí byť zaplatená 

pred začatím kurzu. Ak účastník vodičského kurzu celkovú cenu kurzu nesplatí v dohodnutom termíne, autoškola mu 

nevydá osvedčenie o absolvovaní kurzu, dokedy dlžnú sumu neuhradí. 

9. Účastník kurzu je povinný plniť všetky pokyny inštruktorov počas kurzu, ktoré nie sú v rozpore s právnymi predpismi ani 

základnými zásadami slušného správania. 

10. Pred skúškou sa každý účastník kurzu je povinný sa podrobiť preskúšaniu z pravidiel cestnej premávky (skúšobný test), 

ak nezíska aspoň minimum z predpísaného rozsahu bodov (50) autoškola neukončí kurz v dohodnutom termíne. Ak 

účastník kurzu nie je dostatočne pripravený na skúšku alebo opakuje skúšku, po dohode s autoškolou si kúpi doučovacie 

hodiny. Počet a rozsah doučovacích hodín po konzultácií s účastníkom stanoví autoškola. Účastník kurzu dohodnutý 

počet  doučovacích hodín zaplatí, zúčastní sa doučovania, autoškola ho preskúša, inak ho autoškola na skúšku 

nepredvedie. O termíne záverečných skúšok rozhoduje autoškola po dohode s účastníkom kurzu v súlade so 

schváleným plánom skúšok. 

11. Účastník berie na vedomie, že kurz musí ukončiť najneskôr do 12 mesiacov od začiatku kurzu.  Od nahlásenia účastníka 

kurzu na 1. termín skúšky plynie obdobie šiestich mesiacov, do kedy musí skúšku vykonať, inak mu bude podľa § 17 

ods. 2, vyhlášky MV SR č.9/2009, nariadený nový výcvik v plnom rozsahu. 

12. Uvedené požiadavky sú v súlade s Obchodným zákonom, Zák. č. 8/2009., Vyhl. č.9/2009, Zák. o autoškolách č. 93/2005 

a Vyhl. č. 45/2016. 

 

Splátkový kalendár: 

Splátka Čiastka v € Dátum splatenia 

I.   

II.   

III.   

                                                                                                                             

   _____________________________________________                                      ____________________________________ 

                           Podpis uchádzača /žiadateľa/                                                                       Podpis zákonného zástupcu                                                                                                                

 


