AUTOŠKOLA TOP s.r.o., Námestie Slobody č.4330, 926 01 Sereď, IČO: 53 271 173, DIČ: 2121321708

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA DO KURZU
Osobné údaje uchádzača:
Meno a priezvisko :…………………………..........................................................rodné priezvisko: ……………………................................
Dátum a miesto narodenia .............................………………...………..........................…......................................................................
Adresa trvalého pobytu:..................................................................................................................……………................................
Číslo OP ( alebo iného preukazu totožnosti) : …........................................……...............................................................................
Číslo vodičského preukazu................……………...............................................................................................................................*
Rozsah skupín a podskupín VP …...................................................................................................................................................**
Telefonický kontakt : ..………………….............................................E-mailová adresa :.....................................................................

Prihlasujem sa na:
a)
b)
c)
d)

vodičský kurz na získanie vodičského oprávnenia v rozsahu skupín a podskupín....................................................................**
vodičský kurz na získanie (rozšírenie) vodičského oprávnenia v rozsahu skupín a podskupín................................................ **
doškoľovací kurz v rozsahu skupín.......................................................................................................................................... **
kondičný výcvik držiteľa VP v rozsahu skupín......................................................................................................................... **

Údaje o kurze / osobitnom výcviku:***
Číslo z matričnej knihy .....................................................Číslo kurzu / osobitného výcviku* .....................................................
Predpokladaný dátum začatia kurzu / osobitného výcviku*........................................................................................................
Predpokladaný dátum ukončenia kurzu / osobitného výcviku*...................................................................................................
Kurz končí absolvovaním teoretického a praktického výcviku podľa učebných osnov vydaných podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona
č. 93/2005 Z.z. najneskôr však do jedného roka od začiatku kurzu
Cena kurzu / osobitného výcviku dohodou*..................................................... EUR , bola zaplatená .........................................

Vyhlásenie uchádzača:
Čestne vyhlasujem, že
a) som plne spôsobilý /á/ na právne úkony,
b) som zdravotne spôsobilý /á/ na vedenie motorových vozidiel,
c) mi nie je uložená sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlá v Slovenskej republike alebo v inom štáte, resp.
uložená sankcia mi už bola v Slovenskej republike alebo v inom štáte zahľadená,
d) nemám obmedzené alebo odňaté vodičské oprávnenie v Slovenskej republike alebo v inom štáte, resp. mi nebol
zadržaný vodičský preukaz v Slovenskej republike alebo v inom štáte,
e) nepoznám iné dôvody, ktoré by mi bránili v riadnej účasti na vodičskom kurze v rozsahu dohodnutom v prihláške
do kurzu
f) v prípade, že ukončím svoju účasť v priebehu výcviku z vlastného podnetu, nahradím autoškole náklady spojené
s jeho prípravou a už vykonanou časťou výcviku
Nepravdivé údaje uvedené a podpísané uchádzačom zakladajú právo autoškoly na náhradu vynaložených nákladov.
Súhlasím v zmysle zákona č. 18 /2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby vyššie
uvedené osobné údaje boli spracované a uchovávané za účelom vedenia dokumentácie o kurzoch podľa zákona č.
93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V .........................................……………………, dňa .................................

...................................................................
Podpis uchádzača / zákonného zástupcu

……………………………………………..
Podpis a odtlačok pečiatky
prevádzkovateľa autoškoly

* Nehodiace sa prečiarknuť ** Uviesť rozsah skupín a podskupín *** Vyplní prevádzkovateľ autoškoly

AUTOŠKOLA TOP s.r.o., Námestie Slobody č.4330, 926 01 Sereď, IČO: 53 271 173, DIČ: 2121321708

Požiadavky autoškoly na uchádzača o vodičský kurz
Účastník vodičského kurzu (ďalej len „frekventant“) bude navštevovať na základe dohody, kurz podľa jednotného
časového rozvrhu autoškoly;
- frekventant bude zaradený do vodičského kurzu v autoškole až, keď predloží autoškole riadne vyplnenú: Prihlášku
do kurzu, Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia (jej súčasťou je doklad o zdravotnej spôsobilosti), Doklad o
psychickej spôsobilosti (ak tomu podlieha) a doklad o zaplatení školného alebo dohodnutý splátkový kalendár;
- frekventant absolvuje kurz prvej pomoci v priebehu vodičského kurzu;
- frekventant svoju neúčasť na hodine praktického výcviku po naplánovaní, nahlási vedúcemu kurzu najneskôr 24
hodín pred uskutočnením hodiny praktického výcviku;
- ak frekventant zanedbá nahlásiť svoju neúčasť alebo nahlási svoju neúčasť na hodine praktického výcviku v čase
kratšom ako 24 hodín sa zaväzuje zaplatiť prestoj podľa cenníka autoškoly (20 €);
- ak sa frekventant nezúčastní na výučbe teórie, praktickej údržby, absolvuje teoretickú výučbu, praktickú údržbu v
náhradnom termíne po dohode s vedúcim kurzu na vlastné náklady podľa cenníka autoškoly (10 € / 45 min.);
- frekventant sa zaväzuje uhradiť celú výšku školného vrátane ďalších vzniknutých nákladov (prestoj, náhradná
hodina) najneskôr 10 kalendárnych dní pred ukončením kurzu t.j. poslednou hodinou praktického výcviku.
V opačnom prípade autoškola pozastaví výcvik a nevydá osvedčenie o ukončení kurzu;
- frekventant, ktorý nie je dostatočne pripravený na záverečnú skúšku alebo opakuje skúšku si po dohode
s autoškolou zakúpi doplnkové hodiny (10 € / 45 min.) a absolvuje ich;
- o počte doučovacích hodín po konzultácii s frekventantom rozhodne autoškola
- frekventant je povinný zaplatiť, zúčastniť sa dohodnutého počtu doplnkových hodín a následne preskúšania v
opačnom prípade nebude na záverečné skúšky predvedený
- o termíne záverečných skúšok rozhoduje po dohode s frekventantom autoškola v súlade so schváleným plánom
skúšok;
- frekventant kurzu je oboznámený, že od nahlásenia na I. termín záverečnej skúšky mu plynie doba šiestich
mesiacov, do kedy musí záverečnú skúšku ukončiť, inak mu bude podľa §17 ods. 2. vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z. ,
nariadený nový výcvik v plnom rozsahu;
- frekventant kurzu je povinný plniť pokyny inštruktorov počas celého kurzu, ktoré nie sú v rozpore s právnymi
predpismi ani základnými zásadami slušného správania;
- frekventant kurzu sa podrobí preskúšaniu z pravidiel cestnej premávky (test), v prípade, že nezíska minimálny
počet z predpísaného počtu bodov (50), kurz nebude ukončený v dohodnutom termíne.
- ak má inštruktor podozrenie, že frekventant je pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky je oprávnený vyzvať
ho, aby sa podrobil skúške na prítomnosť alkoholu alebo návykovej látky v tele. Ak je výsledok pozitívny alebo sa
frekventant odmietne podrobiť skúške, výcvik sa nevykoná. Frekventant zaplatí prestoj podľa cenníka autoškoly (20
€);
- Uvedené požiadavky autoškoly sú v súlade s Obchodným zákonom, Zákonom NR SR č.8/2009 Z.z., Vyhláškou MV
SR č. 9/2009 Z.z., Zákonom o autoškolách č. 93/2005 Z.z., a Vyhláškou MDaRR SR č. 45/2016 Z.z.
Splátkový kalendár:
Splátka
Čiastka v EUR
I.
II.
III.

Dátum splatenia

.................................
Podpis uchádzača
* Nehodiace sa prečiarknuť ** Uviesť rozsah skupín a podskupín *** Vyplní prevádzkovateľ autoškoly

