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Všeobecné podmienky kurzu 

 
1. Autoškola postupuje pri výcviku podľa platnej legislatívy a podľa povinnej učebnej osnovy.  

2. Uchádzač si môže s autoškolou dohodnúť ďalší doplnkový výcvik aj nad rámec povinnej učebnej 

osnovy za príplatok. 

3. Autoškola počas kurzu poskytne uchádzačovi učebnicu o pravidlách cestnej premávky – záloha 

10 €. 

4. Autoškola si vyhradzuje právo zostavenia poradovníka uchádzačov o vodičské oprávnenie. 

5. Cena kurzu v autoškole pre žiakov SOŠ Považská Bystrica je 270 €.  Pre ostatných uchádzačov je 

cena kurzu 300 €.  

V cene kurzu nie sú zahrnuté poplatky za lekárske vyšetrenie, kurz prvej pomoci , správny poplatok 

za vykonanie skúšky (33 € - skupina B) a poplatok za vydanie vodičského preukazu (6,50 €). 

Zníženú cenu kurzu (po uplatnení zľavy) môžu mať žiaci SOŠ Považská Bystrica: 

a) novoprijatí žiaci (k 15.9. príslušného roku) v školskom roku 2015/2016 :    100 €  

b) ostatní žiaci:  

   - vyznamenaní žiaci:  135 € 

   - prospeli veľmi dobre:  189 €    

Podmienky získania zľavy (vyznamenaní žiaci a žiaci, ktorí prospeli veľmi dobre): 

- Počas sledovaného obdobia (polrok) nesmie mať žiak: 

o  zníženú známku zo správania 

o  neospravedlnenú ani jednu hodinu 

o  viac ako 2 zápisy v triednej knihe 

- Doložená kópia posledného vysvedčenia (polročné alebo koncoročné) k dátumu začatia 

kurzu.   

 

 

I. Povinnosti uchádzača 

 

 

1. Prichádzať na vyučovanie včas. 

2. Počas kurzu nepožívať alkoholické a ani iné psychotropné látky. 

3. Cenu kurzu musí zaplatiť najneskôr do začatia prvej jazdy. 

4. Uhradiť autoškole poplatok vo výške 29 € za opravnú skúšku z predpisov o cestnej premávke + 

kolky v hodnote 8 €, resp. hotovosť vo výške 8 €. 
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5. Do 24 hod. vopred oznámiť neúčasť na dohodnutom praktickom výcviku v určený deň a hodinu. 

Neúčasť na praktickom výcviku sa oznamuje v čase od 7:00 do 10:00 hod. na tel. čísle: 0907 

257 620. 

6.  Uhradiť náklady spojené s vykonanou časťou výcviku, ak ukončí svoju účasť v priebehu 

výcviku z vlastného podnetu, prípadné preplatky mu nebudú vrátené.  

7. V prípade, že si žiak zapožičia učebnicu za zálohu 10 €, je povinný učebnicu vrátiť do piatich 

pracovných dní od úspešnej skúšky. V opačnom prípade záloha pripadne v prospech autoškoly. 

8. Pred poslednou jazdou musí žiak predložiť doklad o absolvovaní zdravotného kurzu. 

9. Podľa platnej legislatívy má uchádzač o získanie vodičského oprávnenia k dispozícii jednu 

riadnu a dve prípadné opravné skúšky, pričom od  prvej riadnej skúšky musí byť kurz ukončený 

najneskôr do 6 mesiacov, inak kurz prepadne a vydá sa rozhodnutie o neudelení vodičského 

oprávnenia. Dĺžka kurzu je maximálne 1 rok, platnosť lekárskej prehliadky je taktiež 1 rok. 

 

 

 

II. Povinnosti autoškoly 

 

1. Prevádzkovať autoškolu v rozsahu registrácie autoškoly. 

2. Viesť výcvik podľa povinnej učebnej osnovy. 

3. Po skončení kurzu vydať jeho účastníkovi osvedčenie. 

4. Používať na kurzy autocvičisko, ktoré spĺňa požiadavky podľa vykonávacieho predpisu a 

schválené učebné pomôcky. 

5. Udržiavať technickú základňu autoškoly v prevádzkyschopnom stave. 

6. Byť poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním autoškoly. 

 

 

 

 

 

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

podpis prevádzkovateľa autoškoly 


