
Sídlo autoškoly: Štúrová 8, 040 01 Košice 

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

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

Prihláška do kondičného kurzu 

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

Dátum a miesto narodenia ..................................................... Rodné číslo ..........................................................  

Adresa trvalého bydliska ...............................................................................................................PSČ................. 

Číslo OP ..................................... Číslo VP ......................................... Rozsah skupín ..............................................  

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

Stanovená pomôcka:         01.01 Okuliare         01.06 Okuliare alebo kontaktné šošovky 

Prihlasujem sa na: 

 Kondičný kurz držiteľa vodičského oprávnenia sk. B 

 Kondičný kurz zameraný na parkovanie držiteľa vodičského oprávnenia sk. B 

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

Školné uhradím pred začiatkom kurzu (prvou praktickou jazdou): 

 prevodom na účet v banke FIO  SK74 8330 0000 0024 0071 4714  (poznámka: meno, VS: rodné číslo) 

 v hotovosti 

Žiadam o    

 učebnicu v knižnej podobe za poplatok 

 online učebnicu www.dobryvodic.skz za poplatok, kľúč je platný 4 mesiace 

Súhlasím* / Nesúhlasím* s použitím fotografií a videozáznamov vyhotovených počas výcviku na reklamné 

a propagačné účely autoškoly bez nároku na odmenu. 
 

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 kondičné jazdy, 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. g) V zmysle zákona č. 122/2013 

Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľujem autoškole / spoločnosti DUŠIČKA 

s.r.o. súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov uvedených v prihláške za účelom evidencie 

v informačnom systéme autoškoly 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                                                                 podpis a pečiatka prevádzkovateľa 

autoškola  
dušička 
 



Podmienky pre kondičné kurzy/jazdy: 

a) Účastník sa zaväzuje v dohodnutej dobe uhradiť cenu kurzu prevodom na bankový účet alebo 

v hotovosti. V prípade záujmu o ďalšie kondičné jazdy uhradí uchádzač cenu za doplnkové jazdy 

pred uskutočnením jázd, po vzájomnej dohode. 

b) Uchádzač bude navštevovať kurz podľa časového rozvrhu autoškoly. Rozvrh praktický jázd zostaví 

pridelený inštruktor na základe vzájomnej dohody s účastníkom kurzu. Svoju neúčasť na 

plánovanej hodine/jazde je nutné nahlásiť inštruktorovi telefonicky vopred, najneskôr 24 hodín 

pred začiatkom hodiny. V prípade zanedbania nahlásenia neúčasti sa zaväzuje zaplatiť prestoj 

podľa cenníka. 

c) 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. 

d) V prípade, že účastník ukončí svoju účasť na výcviku z vlastného podnetu, nahradí autoškole 

náklady spojené s jeho prípravou a už vykonanou časťou výcviku. 

e) V prípade, že účastník ukončí svoju účasť na výcviku z vlastného podnetu, nahradí autoškole 

náklady spojené s jeho prípravou a už vykonanou časťou výcviku. 

f) Nepravdivé údaje uvedené a podpísané uchádzačom, ktoré by mali za následok predčasné 

ukončenie kurzu, zakladajú právo autoškoly na náhradu zbytočne vynaložených nákladov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školné za kurz/ poplatky Cena Poznámka 

   

   

   

   

   

 


