




Sídlo autoškoly: Štúrová 8, 040 01 Košice 

Sídlo firmy: DUŠIČKA s.r.o., Partizánska 1522/3, 040 01 Košice 

IČO: 47929103, DIČ: 2024147235, www.dusicka.sk, Mobil:  +421 948 888 816                     
   

Prihláška do vodičského kurzu sk. B 
zmluva podľa §2 ods. 1písm a) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a §51 Občianskeho zákonníka 

Meno a priezvisko, titul (ďalej len uchádzač) ............................................................................................................  

Dátum narodenia .............................. Miesto narodenia ............................... Rodné číslo .....................................  

Adresa podľa OP: ......................................................................................................................... PSČ..................... 

Číslo OP .................................. Číslo VP (ak ste už držiteľom) .............................. Rozsah skupín VP ......................  

Mobil ......................................... Email ....................................................................................................................  

Zákonný zástupca.......................................................................Kontakt na z.z. .......................................................  

Prihlasujem sa  do vodičského kurzu autoškoly a žiadam, aby ma pripravila na skúšku pre získanie vodičského 

oprávnenia v rozsahu skupín a podskupín B, B1, AM 

Typ kurzu    Základný skupinový kurz (skupinová teória a individuálne plánovanie jázd)  

                      Individuálny kurz (individuálne plánovanie teórie a jázd) 
 

Základná cena  ........................€ Dohodnutá cena po zľave...................€ Zľava za.............................................. 

Školné uhradím pred začiatkom kurzu (najneskôr 24 hodín pred prvou hodinou teórie): 

 prevodom na bank. účet  SK74 8330 0000 0024 0071 4714  (do poznámky uviesť meno uchádzača) 

 v hotovosti 

 plnú sumu (+ bonusová jazda 60 min.)   

 na splátky 

1. splátka...............€ je splatná najneskôr 24 hodín pred začatím prvej hodiny  (minimálne 300 eur) 
2. splátka...............€ je splatná pred začatím praktických jázd 
3. splátka...............€ je splatná pred skončením kurzu 
 

Žiadam o    kurz prvej pomoci poplatok 15 € 

   učebnicu v knižnej podobe 

                    online učebnicu www.dobryvodic.sk, kľúč je platný 6 mesiace poplatok 6 eur 

Čestne vyhlasujem, že: 

a) som plne spôsobilý(á) na právne úkony, b) som zdravotne spôsobilý(á) na vedenie motorového vozidla, c) nie 
je mi uložená sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v Slovenskej republike (ďalej SR) alebo v inom štáte, 
d) nemám odňaté vodičské oprávnenie v SR alebo v inom štáte, e) nie som držiteľom iného vodičského preukazu 
vydaného cudzím štátom s udeleným vodičským oprávnením na skupinu, na ktorú žiadam udeliť vodičské 
oprávnenie, f) oboznámil som sa s podmienkami a cenníkom autoškoly g) beriem na vedomie potrebu plánovania, 
dochvíľnosti a efektívnej komunikácie pri uskutočňovaní výcviku h) uhradím v plnom rozsahu vzniknuté škody, 
ktoré som spôsobil uvedením nepravdivých údajov. i) V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov udeľujem autoškole DUŠIČKA s.r.o. súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných 
údajov uvedených v prihláške za účelom evidencie v informačnom systéme a na vedenie predpísanej elektronickej 
dokumentácie o kurzoch.  
Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie v prihláške sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné 
na základe vlastného rozhodnutia. 
 

V .........................................   dňa................................... 
 
........................................................................................                      ....................................................... 
podpis uchádzača/zákonného zástupcu                        podpis a pečiatka prevádzkovateľa 

autoškola  
dušička 
 

http://www.dobryvodic.sk/


Podmienky pre vodičské kurzy: 
a) Uchádzač o vodičské oprávnenie bude zaradený do kurzu po doručení podpísaných dokumentov do kancelárie 

autoškoly najneskôr 24 hodín pred začatím prvej teoretickej hodiny kurzu: 
1. Prihláška do vodičského kurzu 
2. Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia s potvrdením zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre 

deti/dorast/dospelých. (Uvedený dátum musí byť pred začiatkom prvej hodiny teórie) 
      V prípade neskoršieho doručenia bude uchádzač zaradení až do ďalšieho otvoreného kurzu. 
b) Uchádzač uhradí celú výšku školného alebo prvú splátku najneskôr 24 hodín pred začatím prvej teoretickej 

hodiny kurzu. V prípade neuhradenia školného a poplatkov do dňa ukončenia kurzu autoškola nevydá 
osvedčenie o ukončení kurzu a neprihlási uchádzača na skúšku. V prípade nezrovnalosti u elektronického 
prevodu na účet v banke si môže autoškola vyžiadať kópiu potvrdenia o prevode.  

c) Uchádzač bude navštevovať kurz podľa jednotného časového rozvrhu autoškoly, s ktorým sa oboznámi na 
prvom úvodnom stretnutí. Rozvrh výučby teórie zostaví inštruktor autoškoly. Rozvrh praktického výcviku a jázd 
zostaví inštruktor na základe vzájomnej dohody s účastníkom kurzu. 

d) Uchádzač bude prichádzať na vyučovanie včas. Pred každou hodinou a jazdou priloží čipovú kartu (token) 
k čítaciemu zariadeniu (v učebni alebo v aute) a tým potvrdí svoju účasť. Po skončení hodiny a jazdy znova 
priloží čipovú kartu k čítaciemu zariadeniu a tým potvrdí ukončenie účasti na hodine alebo jazde. 

e) Podľa zákonných požiadaviek musí mať uchádzač 50 % účasť na hodinách teórie a praktickej údržby. Svoju 
neúčasť na hodine teórie v učebni nie je nutné oznamovať vopred. Vymeškanú hodinu si uchádzač nahradí 
v náhradnom termíne na základe individuálnej dohody s inštruktorom na vlastné náklady podľa cenníka alebo 
samoštúdiom v elektronickej podobe v cestnom informačnom systéme. Pri vymeškaní viac ako 50 % hodín 
môže uchádzač požiadať o presun do iného kurzu za poplatok, kde si nahradí chýbajúce účasti na hodinách. 

f) Podľa zákonných požiadaviek musí mať uchádzač 100 % účasť na hodinách praktického výcviku, ktorá je 
sledovaná monitorovacím systémom GPS. Svoju neúčasť na plánovanej hodine praktického výcviku je nutné 
nahlásiť inštruktorovi telefonicky vopred, najneskôr 12 hodín pred začiatkom hodiny. V prípade zanedbania 
nahlásenia neúčasti sa zaväzuje zaplatiť prestoj podľa cenníka. 

g) V prípade poškodenia, straty alebo zabudnutia čipovej karty požiada uchádzač o vydanie náhradnej čipovej 
karty za poplatok podľa cenníka a strpí rozhodnutie inštruktora, že sa hodina alebo jazda neuskutoční. 
V prípade teoretickej hodiny si ju nahradí podľa bodu e). V prípade praktickej jazdy si ju nahradí a zaplatí 
prestoj inštruktora podľa bodu f).  

h) Žiadosť o skúšku podáva prevádzkovateľ autoškoly po dohode s účastníkom kurzu. Uchádzač pred prihlásením 
na skúšku doručí e-kolky v potrebnej hodnote (33 € prvá skúška, 8 € opakovaná skúška) do kancelárie 
autoškoly. O konkrétnom termíne skúšky rozhoduje orgán Policajného zboru po prijatí žiadosti.  

i) Uchádzač uhradí poplatok za opakovanú skúšku, doplnkové jazdy nad rámec kurzu alebo doučovanie 
z teoretickej časti výučby podľa cenníka autoškoly v hotovosti alebo prevodom na účet. 

j) V prípade, že účastník ukončí svoju účasť na výcviku z vlastného podnetu, nahradí autoškole náklady spojené 
s jeho prípravou a už vykonanou časťou výcviku. 

k) Nepravdivé údaje uvedené a podpísané uchádzačom, ktoré by mali za následok predčasné ukončenie kurzu, 
zakladajú právo autoškoly na náhradu zbytočne vynaložených nákladov. 
 


