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Dohoda č. ..... o zaradení do výcviku na získanie vodičského oprávnenia 

 

Matričné číslo:   Číslo výcviku:   Začiatok výcviku: jún 2021 

 

AŠ v zastúpení: Ing. Koniar Pavel 0948013003 

e-mailová adresa: pavelko16@gmail.com 

 

So žiadateľom (vyplňte podľa Občianskeho preukazu): 

 

Priezvisko:    ................................................. 

 

Meno:     ................................................... 

 

Rodné priezvisko:   ................................................. 

 

Číslo občianskeho preukazu:  ................................................... 

 

Dátum narodenia:   ................................................. 

 

Miesto narodenia:   ................................................... 

 

Rodné číslo:    ................................................. 

 

Adresa trvalého bydliska:  ................................................... 

 

Email adresa  ................................................... 

 

     ................................................... 

 

Telefonický kontakt:  ................................................. 

 

 

Žiada o VO skupinu/y: Rozširuje si VO 

o skupinu/y: 

Som držiteľom VO 

skupiny: 

AM, B1, B   

   

 

/nehodiace sa prečiarknite, hodiace vyplňte/ 

1. Žiaci, ktorí spĺňajú uvedené kritériá zaplatia určenú sumu 480,00 €  za absolvovanie výcviku 

v autoškole. Plnú sumu určenú za príslušný školský rok platia aj zamestnanci a tiež deti 

zamestnancov školy. Prvú splátku, ktorá je nevratná, 240,00 € je nutné zaplatiť ešte pred začatím 

kurzu. Zvyšok sumy je možné uhradiť v dvoch splátkach po 120,00 € do troch mesiacov od 

zahájenia kurzu. (V prípade závažných zdravotných, alebo iných vážnych dôvodov sa umožní 

dokončiť výcvik v nasledujúcom kurze). 

2. Žiaci autoškoly budú absolvovať praktický výcvik vo vedení vozidla až po úspešnom 

komisionálnom absolvovaní skúšobného testu z pravidiel cestnej premávky pre danú skupinu.  

3. Autoškola na prvú skúšku na získanie vodičského oprávnenia poskytne žiadateľovi auto 

s inštruktorom a pohonné hmoty bezplatne. Neúspešní uchádzači si budú opravné skúšky hradiť. Za 

prvú opravnú 40,00 €. Za druhú opravnú 40,00 €. 
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4. V prípade poskytnutia jázd navyše pred skúškami je stanovený poplatok v sume 10,00 € za 

vyučovaciu hodinu. (Uvedené poplatky sú len za absolvovanie výcviku v autoškole). 

5. Žiadateľ je povinný uhradiť vzniknuté náklady spojené s predčasným ukončením alebo prerušením 

kurzu na získanie vodičského oprávnenia (ďalej len VO). 

6. Žiadateľ prehlasuje, že nemá súdom ani iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť motorové 

vozidlo, ani súdom uložené ochranné liečenie. Prehlasuje, že netrpí ani sa nelieči   zo  zranenia alebo 

choroby, ktoré by mu bránili viesť motorové vozidlo. Žiadateľ zároveň súhlasí a bol patrične 

oboznámený s požiadavkami na žiaka autoškoly, ktoré sú uvedené na priloženom liste ako príloha 

č.1, vyplní čestné vyhlásenie príloha č. 3, čo zároveň potvrdí aj podpisom (účastník, ktorý nemá 18 

rokov spolu aj s podpisom zákonného zástupcu). 

7. Žiadateľ sa zaväzuje oboznámiť sa s príslušnými právnymi predpismi uvedenými v prílohe č. 2.   

8. Ak žiadateľ o VO neukončí kurz AŠ do 1 roka bez preukázania závažných dôvodov bude vyradený 

z evidencie autoškoly. 

9. Vyplnenie dohody sa považuje za súhlas v zmysle §7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných  

údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje budú spracované na účel vymedzený osobitným 

zákonom. 

   10.   Žiadateľ je zodpovedný za škodu podľa § 415 a nasled. Občianskeho zákonníka ako aj  osobitných 

           zákonov o prevádzkovaní autoškôl. 

   11.  Žiadateľ alebo jeho zákonný zástupca podpisom súhlasí s uvedenými  podmienkami. 

 

 

12.   Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Prílohou 

tejto zmluvy sú dve prílohy a čestné vyhlásenie účastníka kurzu. 

2. Zmluvné strany potvrdzujú, že predmetná zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom 

každý z jej účastníkov si ponechá jeden jej rovnopis.  

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola 

uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli 

a na znak súhlasu zmluvu podpísali.  

 

 

 

 

 

 

 

V Lučenci dňa:  .....................      Podpis žiadateľa: ..................................... 

 

 

Podpis zákonného zástupcu: ............................... 

 

 

 

AŠ v zastúpení: Koniar Pavel    
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Príloha č. 1:  Požiadavky na žiaka autoškoly 

 

1. Žiak je povinný počúvať pokyny inštruktora, svedomite a zodpovedne pristupovať k vedeniu 

motorového vozidla a študijným povinnostiam. 

2. Žiak bude zaradený do kurzu: 

a. až po podpísaní dohody o zaradení do výcviku 

b. po vyplnení žiadosti o udelenie VO 

c. po vyplnení potvrdenia o výsledku lekárskej prehliadky na tlačive žiadosti o udelení VO 

d. po vyplatení prvej  nevratnej splátky v sume 240,00 € 

3. Žiak je povinný sledovať termíny splatnosti pohľadávok voči autoškole. 

4. Žiak je povinný sa aktívne oboznamovať na vlastné náklady s oznámeniami dotýkajúcimi sa jeho 

kurzu, vykonania skúšky o udelení VO, ktoré sú zverejňované na internetovej stránke školy, alebo na 

verejne prístupnej nástenke autoškoly na chodbe v jej sídle a na dohodnutých telefónnych číslach 

alebo e-mailových adresách. 

5. Žiak bude navštevovať kurz na základe dohody medzi ním a vedúcim výcviku podľa jednotného 

časového rozvrhu autoškoly. 

6. Žiak je povinný sa dostaviť na výcvik vo vopred dohodnutom čase a mieste. Svoju neúčasť je 

povinný hlásiť vedúcemu kurzu do 24h pred uskutočnením hodiny praktického výcviku, najneskôr 

do 2h pred uskutočnením hodiny praktického výcviku, len výnimočne z dôvodov akútnych chorôb, 

nehôd alebo prírodných udalostí. Ospravedlnenie sa vykoná bez meškania telefonicky, alebo  na  

dohodnutej emailových adrese a následne predloží písomne najneskôr do 7 pracovných dní. 

V prípade nedostatočného ospravedlnenia alebo zanedbania oznámenia neúčasti sa žiak zaväzuje 

zaplatiť prestoj podľa aktuálneho cenníka autoškoly. 

7. Žiakom SOŠHSaD, Zvolenská cesta 83, Lučenec je umožnené absolvovať výcvik i počas 

vyučovania povolené vedením školy. 

8. V prípade neospravedlnenej neúčasti na teórii analogicky podľa bodu 6 je žiak povinný oznámiť 

svoju neúčasť na výučbe, pričom nárok na úhradu autoškole nevzniká. Žiak je povinný absolvovať 

teoretickú výučbu v náhradnom termíne na základe dohody s vedúcim kurzu na vlastné 

náklady, alebo v súčinnosti s dodávateľom JISCD si nahradiť  výučbu teórie formou tzv. e -

learningu. Maximálny počet odučených hodín cez e-learning je v bode 14 zmluvy.  

9. Žiak je povinný splniť nasledujúce náležitosti aby mohol byť prihlásený na záverečnú skúšku: 

a. Absolvuje kurz v plnom rozsahu – bude mu vydané osvedčenie 

b. Zaplatí kolok v cene 33 €, ktorý nie je zahrnutý v cene kurzu 

c. Absolvuje úspešne kurz prvej pomoci (podľa zákona č.578/2004 Z.z .a 398/2010 Z.z.) – bude 

mu vydané potvrdenie 

d. Oznámiť a dohodnúť sa s inštruktorom o termínoch skúšok v závislosti od PZ SR 

e. Pri opravnej skúške zaplatí kolok v hodnote 8,00 €, ktorý nie je zahrnutý v cene kurzu 

f. Je potrebné mať zaplatené všetky poplatky spojené s výcvikom a musia byť autoškole vrátené 

požičané študijné materiály 

10. Žiak berie na vedomie, že od ukončenia kurzu (vydania osvedčenia) musí absolvovať záverečné 

skúšky do 6 mesiacov. 
11. Termíny skúšok budú oznamované na verejne prístupnej nástenke autoškoly v jej sídle a na 

dohodnutých telefónnych číslach, alebo e-mailových adresách. 

12. Účastník vodičského kurzu, ktorému bolo vydané osvedčenie o absolvovaní kurzu, a ktorý má 

záujem zdokonaliť sa vo vedení motorového vozidla pred skúškou (práceneschopnosť a pod.), alebo 

ktorý bol pri skúške z vedenia motorových vozidiel      hodnotený klasifikačným stupňom neprospel, 

môže v takýchto prípadoch absolvovať ďalší praktický výcvik vo vedení vozidla v autoškole, 
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v ktorej absolvoval kurz, za predpokladu, že medzi autoškolou a žiadateľom o ďalší praktický výcvik 

bude uzatvorená zmluva podľa osobitných predpisov podľa cenníka uvedeného v zmluve bod 3 a 4. 

13 Priebeh vodičského kurzu sa zaznamenáva v cestnom informačnom systéme. Na tento účel autoškola 

pred začatím výcviku dočasne poskytne účastníkovi kurzu identifikačné zariadenie (token), ktoré je 

účastník kurzu povinný vrátiť autoškole bez zbytočného odkladu po ukončení vodičského kurzu. Ak 

účastník kurzu poškodí, zničí alebo stratí identifikačné zariadenie (token), tak je povinný autoškole 

nahradiť náklady na obstaranie nového identifikačného zariadenia (tokenu) vo výške 10 €. 

14 V súvislosti s novelou vyhlášky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. 

o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„vyhláška č. 45/2016 Z. z.“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 23. júna 2020 Ministerstvo dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky, účastník vodičského kurzu absolvuje v autoškole najmenej 50h 

predpísaného počtu vyučovacích hodín výučby teórie. Zvyšnú časť vyučovacích hodín si účastník 

nahradí individuálne s inštruktorom autoškoly alebo v cestnom informačnom systéme 

v elektronickej podobe. Pri správnom rozdelení pomeru vyučovacích hodín platia pravidlá pre 

zaokrúhľovanie desatinných čísiel s presnosťou na jednotky. Účastník kurzu môže mať 10-percentnú 

neospravedlnenú neúčasť z predpísaného rozsahu náhrady vymeškaného počtu vyučovacích hodín 

výučby teórie v cestnom informačnom systéme v elektronickej podobe podľa, ktorú inštruktor 

vyznačí v cestnom informačnom systéme. Inštruktor autoškoly určí účastníkovi vodičského kurzu 

v cestnom informačnom systéme konkrétny rozsah náhrady vymeškaného počtu vyučovacích hodín 

výučby teórie. Elektronická podoba náhrady chýbajúceho počtu vyučovacích hodín výučby teórie 

prebieha samoštúdiom a úspešným zodpovedaním kontrolných otázok po identifikácii účastníka 

kurzu v cestnom informačnom systéme. Za úspešné zodpovedanie kontrolných otázok sa považuje 

najmenej 90 % správnych odpovedí. Ak účastník vodičského kurzu nedosiahne najmenej 90 % 

správnych odpovedí na kontrolné otázky, môže zodpovedať ďalšie kontrolné otázky najskôr po troch 

hodinách od posledného neúspešného zodpovedania kontrolných otázok evidovaného v cestnom 

informačnom systéme. 

 

Predčasné ukončenie vodičského kurzu 

 

15 Účastník kurzu je oprávnený predčasne ukončiť vodičský kurz v autoškole a kontinuálne pokračovať 

vo výučbe a v praktickom výcviku v inej autoškole z akéhokoľvek dôvodu. O tejto skutočnosti je 

povinný bez zbytočného odkladu informovať autoškolu písomne na adresu sídla autoškoly alebo na 

e-mailovú adresu autoškoly, ktoré sú uvedené v záhlaví zmluvy. Pri predčasnom ukončení kurzu 

z dôvodu vlastnej žiadosti účastníka kurzu  si autoškola odpočíta prvú nevratnú splátku  plus čiastku  

za skutočne absolvovaný výcvik. (V prípade závažných  zdravotných, alebo iných vážnych dôvodov 

sa umožní dokončiť výcvik v nasledujúcom kurzu). 

 

16 Ak účastník predčasne ukončil vodičský kurz, tak autoškola sa zaväzuje najneskôr do 5 pracovných 

dní vykonať záznam o presune v Jednotnom  informačnom systéme cestnej dopravy. 
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Zánik zmluvy 

1. Táto zmluva zaniká 

a) dňom absolvovania vodičského kurzu v ustanovenom v rozsahu, autoškola sa zaväzuje vydať 

účastníkovi kurzu osvedčenie o absolvovaní kurzu, 

b) uplynutím 12 mesiacov odo dňa začatia kurzu, ak účastník kurzu v tomto období neabsolvoval 

vodičský kurz  v ustanovenom v rozsahu v dôsledku vymeškania vyučovacích hodín; účastník 

kurzu v tomto prípade nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny vodičského kurzu  

c) predčasným ukončením vodičského kurzu podľa článku 15 a 16 tejto zmluvy;  

d) dohodou zmluvných strán, 

e) výpoveďou zo strany účastníka kurzu; účastník kurzu je oprávnený vypovedať túto zmluvu aj bez 

uvedenia dôvodu, pričom výpoveď je účinná nasledujúci deň po dni, kedy bola autoškole 

doručená výpoveď.  

 

 

2. Podpisom žiak potvrdzuje, že bol s týmito podmienkami oboznámený a súhlasí s nimi. 

 

 

 

Podpis žiaka (žiadateľa): .................................. 

 

 

Podpis zákonného zástupcu: ............................... 
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Príloha č.2: Zákony a informácie potrebné pre žiadateľa 

 

ZÁKONY JE POTREBNÉ PREČÍTAŤ V AKTUÁLNYCH ZNENIACH PO NOVELIZÁCIÁCH! 

- Aktúalne znenie Zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke 

- Vyhlášku 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke 

- Zákon 93/2005 Z.z. o autoškolách (s poslednou novelou  386/2019 Z. z.)  

- 45/2016 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon. Zákon 93/2005 Z.z. o autoškolách 

. 

 

Dôležité informácie ku skúškam: 
 

Termín, organizáciu a miesto vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti určuje orgán PZ SR tak, aby 

sa spravidla vykonala do 30 pracovných dní odo dňa prihlásenia na skúšku. 

 

Termín skúšky oznámi orgán PZ SR autoškole najmenej 5 pracovných dní pred jej vykonaním a ona 

ho zverejní na príslušnej nástenke v mieste jej sídla alebo po dohode budú termíny prístupné  na telefónnom 

čísle. 

 

Ak žiadateľ o udelenie VO je hodnotený z niektorej skúšky z odbornej spôsobilosti klasifikačným 

stupňom neprospel, môže skúšku z odbornej spôsobilosti opakovať, pričom každá opakovaná skúška sa 

môže vykonať najskôr po 5 pracovných dňoch odo dňa vykonania neúspešnej skúšky v závislosti od 

vyťaženosti príslušného orgánu PZ SR, ktorý určuje termíny. 

 

Opakovaná skúška sa vykonáva len z tej časti skúšky, z ktorej žiadateľ o udelenie VO neprospel. 

Opakovanú skúšku z odbornej spôsobilosti možno vykonať len v mieste kde žiadateľ o udelenie VO vykonal 

prvú neúspešnú skúšku z odbornej spôsobilosti /rovnaká autoškola/. 

 

Žiadateľ o udelenie VO môže vykonať najviac 2 opravné skúšky z odbornej spôsobilosti!!!!! 
 

 Ak žiadateľ neprospeje do 6 mesiacov odo dňa ukončenia kurzu, alebo v určenom termíne skúšku 

vôbec nevykoná, môže byť na skúšku o udelenie VO opätovne prihlásený LEN PO ABSOLVOVANÍ 

prípravy na vedenie motorového vozidla v autoškole v PLNOM ROZSAHU. 

 

 Ak žiadateľ o udelenie VO odstúpi alebo sa nezúčastní na skúške o udelení VO zo ZÁVAŽNÝCH 

dôvodov sa ospravedlňuje v primeranom predstihu pred skúškou alebo čo najskôr po jej zmeškaní 

príslušnému orgánu PZ SR písomne preukázaním závažných dôvodov, inak sa na neho hľadí, že skúšku 

nespravil. 

 

 

 

Podpis žiadateľa: .......................................... 

 

 

 Podpis zákonného zástupcu: ............................... 
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Príloha č. 3 

Čestné vyhlásenie účastníka kurzu 

 

Dolupodpísaný/á..............................................................nar........................................................................... 

Adresa bydliska .....................................................................            týmto čestne vyhlasujem, že: 

 som spôsobilý na právne úkony, 

 nemám nevykonaný trest alebo sankciu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý mi uložil 

orgán verejnej moci v Slovenskej republike, alebo orgán verejnej moci iného štátu, 

 nemám zadržaný vodičský preukaz orgánom verejnej moci v Slovenskej republike alebo orgánom 

verejnej moci iného štátu, 

 orgán verejnej  moci v Slovenskej republike alebo orgán verejnej moci iného štátu nerozhodol 

o obmedzení alebo o odobratí môjho vodičského oprávnenia,  

 netrpím chorobou alebo zranením, ktoré by ma robili nespôsobilým/ou viesť motorové vozidlo, 

 lekárskou prehliadkou alebo psychologickým vyšetrením bolo zistené, že som spôsobilý/á viesť 

motorové vozidlo len za určitých podmienok 

 ☐nie  

 ☐ áno, a to za nasledovných podmienok:  

 nepoznám iné dôvody, ktoré by mi bránili v riadnej účasti na vodičskom kurze v rozsahu 

dohodnutom v zmluve o vodičskom kurze.  

V Lučenci   dňa: 

                                                                       Podpis:.............................................. 

Podpis zákonného zástupcu:  ............................... 


