
Autoškola PRESTIGE, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava – TTD MICHALČÍK s.r.o. – prevádzkovateľ 

 

PRIHLÁŠKA DO KURZU 

Meno a priezvisko, titul: .............................................................. Dátum narodenia:................................................ 

Rodné číslo: ............................. Adresa bydliska: ....................................................................... PSČ: ......................... 

Miesto narodenia: ............................... Telefónne číslo:.......................... email.......................................................... 

Zdravotné obmedzenie: okuliare, kontaktné šošovky iné: .......................................................................................... 

Číslo OP (alebo iného preukazu totožnosti): ............................................... platnosť OP do .................................... 

Evidenčné a sériové číslo vodičského preukazu (ďalej aj ako VP): ........................................................................... 

Rozsah skupín a podskupín vodičského oprávnenia (ďalej aj ako VO): .................................................................... 

 
Prihlasujem sa na: 

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

b) individuálny výcvik / skúška podľa osobitného predpisu ..................................................................................... 

c) doškoľovací kurz vodičov v rozsahu skupín a podskupín:..................................................................................... 

d) odborná spôsobilosť v rozsahu skupín a podskupín (preskúšanie): ..................................................................... 

 
Údaje o kurze (vyplní autoškola): 

Číslo kurzu: ................................Dátum začatia kurzu ........................ Dátum ukončenia kurzu:............................. 

Cena kurzu dohodou: ............................ Info o platbe .............................................................................................. 

Vyhlásenie uchádzača: 

 

Čestne vyhlasujem, že: 

som plne spôsobilý na právne úkony a som zdravotne spôsobilý na vedenie motorových vozidiel, nepredložil 

som prihlášku do kurzu o udelenie VO rovnakej skupiny v inej autoškole, ktorá na jej základe začala konanie v 

rovnakej veci, nie je mi 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 zahladená, nemám odňaté 

VO v SR alebo v inom štáte, nebol mi zadržaný VP v SR alebo v inom štáte, nevlastním iný VP v SR alebo 

v inom štáte, bol som oboznámený s cenníkom autoškoly a s jeho všeobecnými podmienkami, mnou uvedené 

údaje sú pravdivé. 

 

Na základe platného zákona o OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 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 JISCD Ministerstva dopravy. Zároveň súhlasím, aby sa s nevyhnutnými 

osobnými údajmi zoznamovali v priebehu výcviku aj inštruktori, ktorí budú vykonávať výcvik v kurze a ORPZ 

okresný dopravný inšpektorát. Osobné údaje nebudú poskytované žiadnej tretej strane. 

 

Zároveň súhlasím s vyhotovením fotografií a videí počas celej doby trvania kurzu a ich zverejnením na stránke 

autoškoly www.autoskolaprestige.sk, Instagrame a FaceBookovej stránke autoškoly. 

 

 

 

V Bratislave, dňa ........................ .................................................. ................................................ 

podpis uchádzača podpis zákonného zástupcu 

 

 

.............................................................. podpis a pečiatka autoškoly 

http://www.autoskolaprestige.sk/


POŽIADAVKY AUTOŠKOLY 
 

Uchádzač o vodičské oprávnenie bude zaradený do kurzu v autoškole v prípade, že autoškole: 

 

• odovzdal prihlášku do kurzu 

• odovzdal žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia 

• odovzdal doklad o zdravotnej spôsobilosti 

• odovzdal doklad o psychickej spôsobilosti (ak tomu podlieha) 

• uhradil školné alebo splátku podľa dohody s prevádzkovateľom autoškoly 

 

❖ uchádzač autoškoly bude navštevovať kurz na základe dohody, podľa časového 

rozvrhu autoškoly; 

❖ svoju neúčasť na plánovanej hodine praktického výcviku uchádzač nahlási autoškole 

najneskôr 24 hodín vopred. V opačnom prípade bude nutné uhradiť stojné inštruktora; 

❖ v prípade neúčasti uchádzača na výučbe teórie, účastník absolvuje teoretickú výučbu v 

náhradnom termíne na základe dohody s autoškolou; 

❖ celú výšku školného je nutné uhradiť najneskôr 14 dní pred ukončením kurzu, vrátane 

poplatku za skúšku, v prípade neuhradenia autoškola nevydá osvedčenie o ukončení 

kurzu; 

❖ uchádzač berie na vedomie, že od ukončenia kurzu (vydania osvedčenia) musí 

absolvovať záverečné skúšky do šiestich mesiacov. Od nahlásenia sa na prvý termín 

záverečnej skúšky mu plynie doba šiestich mesiacov dokedy musí záverečné skúšky 

ukončiť; 

❖ uchádzač berie na vedomie, že kurz je nutné ukončiť do 12 mesiacov od jeho  

zahájenia. 


