
Ing. Imrich VÍGH - Autoškola VIA, prevádzka P. Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa 

kontakt: 0905 968 291, 0903 562 241 e-mail: autoskolavia@autoskolavia.sk 
web: www.autoskolavia.sk 

 

* Vyplní držiteľ VP 

 

PPRRIIHHLLÁÁŠŠKKAA  DDOO  KKUURRZZUU  
Osobné údaje uchádzača: 

Meno a priezvisko, titul........... .................................................................... .................................. 

Dátum a miesto narodenia ..........................................................................................................  

Rodné číslo........................................................................................................................................... 

Adresa bydliska  .........................................................................................................................  

Číslo a séria OP (alebo iného dokladu totožnosti) .............................................................  

Číslo a séria VP a rozsah skupín a podskupín*...................................................................... 

Telefonický a emailový kontakt............................................................................................... .. .............................................................  

Prihlasujem sa na: 

a) vodičský kurz na získanie vodičského oprávnenia v rozsahu skupín a podskupín.................................................... * 

b) vodičský kurz na získanie (rozšírenie) vodičského oprávnenia v rozsahu skupín a podskupín .......................... * 

c) doškoľovací kurz v rozsahu skupín a podskupín  ..................................................................................................................... * 

d) kurz doplňujúcich jázd držiteľa VP v rozsahu skupín a podskupín .................................................................................. * 

Vyhlásenie uchádzača: 

Čestne vyhlasujem, že 

a) som plne spôsobilý (-á) na právne úkony, 

b) nie je mi uložená sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v Slov. resp. alebo v inom štáte 5 rokov dozadu,  za 

alkohol alebo za návykové látky,  resp. uložená sankcia mi už bola  v Slov. resp. alebo v inom štáte zahľadená,  

c) nemám odňaté vodičské oprávnenie v Slov. resp. alebo v inom štáte, resp. mi nebol zadržaný vodičský preukaz v Slov. 

resp. alebo  v inom štáte, 

d) súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v tejto prihláške do kurzu v prospech  Ing. Imrich 

Vígh – Autoškola VIA,  z titulu záujmu o absolvovanie vyššie uvedeného kurzu  na dobu neurčitú, 

e) súhlasím, aby hore uvedené údaje v tejto prihláške boli použité na predpísanú dokumentáciu o kurzoch podľa 

zákona NR SR č. 93/2005 Z. z., 

f)  súhlasím o vykonaní ďalšieho praktického výcviku podľa osobitných predpisov. 

 

 

 

V .....................................................dňa....................................         

  

 

 

 
 
........................................... ............                                      ...................................................................                           ............................................................................... 
             podpis uchádzača                                                podpis   zákonného zástupcu                                podpis a pečiatka prevádzkovateľa



 

* Vyplní prevádzkovateľ AŠ, , ** Údaje sa vyplnia pred záverečnými skúškami 

 
 

 

POŽIADAVKY AUTOŠKOLY 

Uchádzač o vodičské oprávnenie  bude zaradení do kurzu v autoškole až keď predloží autoškole vyplnenú: 
o prihlášku do kurzu 
o žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia 
o doklad o zdravotnej spôsobilosti 
o doklad o psychickej spôsobilosti (ak tomu podlieha) 
o zaplatené školné alebo splátku podľa dohody s prevádzkovateľom AŠ 
 
Pri nástupe sa uhradí min. splátka 100,- €, ktorá je nenávratná a do ukončenia kurzu sa doplatí zvyšok 
vlastným tempom podľa odjazdených hodín v hotovosti alebo prevodným príkazom.  
Záloha sa uhradí pri odovzdaní žiadosti. 

 
• uchádzač autoškoly bude navštevovať kurz na základe dohody, podľa jednotného časového rozvrhu      

autoškoly 
• svoju neúčasť na hodine praktického výcviku  po naplánovaní bude hlásiť vedúcemu kurzu najneskôr 24 hodín 

pred uskutočnením hodiny praktického výcviku, v prípade zanedbania nahlásenia neúčasti sa zaväzuje zaplatiť 
prestoj podľa cenníka autoškoly 

• v prípade neúčasti uchádzača na výučbe teórii, absolvuje teoretickú výučbu v náhradnom termíne na základe 
dohody s vedúcim kurzu na vlastné náklady 

• uhradiť celú výšku školného najneskôr 14 dní pred ukončením kurzu, vrátane poplatku za skúšku, 
        v prípade neuhradenia autoškola nevydá osvedčenie o ukončení kurzu  
• ak uchádzač opakuje záverečnú skúšku, je povinný zaplatiť 40€ na prípadné doučovacie jazdy, alebo na 

doučovanie z teoretickej časti výučby 
• uchádzač  je povinný dohodnutý počet doučovacích hodín zaplatiť a absolvovať v opačnom prípade 

nebude na záverečné skúšky predvedený 
• o termín záverečných skúšok rozhoduje vedúci kurzu po dohode s účastníkom kurzu v súlade so schváleným 

plánom skúšok  
• uchádzač berie na vedomie, že od ukončenia kurzu (vydania osvedčenia) musí absolvovať záverečné skúšky do 

šiestych mesiacov. Od nahlásenia sa na prvý termín záverečnej skúšky mu plynie doba šiestych mesiacov 
dokedy musí záverečné skúšky ukončiť.  
V cene kurzu nie sú zahrnuté správne poplatky na záverečné skúšky a cena kurzu prevej pomoci  
(alebo podľa dohody). 

 
 

 podpis uchádzača                                                        podpis zákonného zástupcu 
 
Požiadavky autoškoly na uchádzačov o vodičský kurz sú v súlade so Zákonom NR SR č. 8/2009 Z.z., Vyhláškou 9/2009 Z.z., Zákonom 
o autoškolách č. 93/2005 Z.z.,  vyhláškou MDPT SR č. 349/2005 Z.z. a Obchodným zákonníkom. 

 

                                                                                                       
*Údaje o kurze:  

Matričné číslo ...............................................................................................  

Cena kurzu dohodou .............................................................................. €  

bola zaplatená ..............................................................................................  

 

 Dátum skúšky Podpis účastníka kurzu Podpis inštruktora 

**Súhlasím s termínom 

     záverečných skúšok  

   

**Súhlasím s termínom 1. 
     opakovanej skúšky  

   

**Súhlasím s termínom 2.      
     opakovanej skúšky  

   


