
 

Ján Kukučka – AUTOŠKOLA KUKUČKA, J.A.Komenského č.31, 03852 Sučany, 
prevádzka: J.Mudroňa č.43, 03601 Martin, mobil: 0915 868 006,                             

e-mail: autoskolakukucka @gmail.com, IČO: 46100423, DIČ: 1037552604 

 
PRIHLÁŠKA DO AUTOŠKOLY 

 
Meno: .......................... Priezvisko: ...................................Rodné priezvisko:................................Titul: .................... 
Dátum narodenia: .............................. Miesto narodenia: ....................................... Rodné číslo: ............................... 
Adresa pobytu podľa O.P. : ............................................................................................................................................ 
Číslo občianskeho preukazu: ........................................... Číslo vodičského preukazu: .............................................. 
Rozsah skupín vodičského oprávnenia (pokiaľ som jeho držiteľom) : ...................................................................... 
Číslo telefónu: ................................................. e-mailová adresa: ................................................................................. 
  

Prihlasujem sa do autoškoly a žiadam aby ma zaradila 
 Do vodičského kurzu žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny*: B  
 Do doškoľovacieho kurzu držiteľa vodičského oprávnenia skupiny*: B 
 Do kondičného kurzu držiteľa vodičského oprávnenia skupiny*:  B 

 
Cena kurzu: ..........................      Bude zaplatená:     -    na začiatku vodičského kurzu* 

- v mesačných splátkach vo výške* ...................................... 
Vyhlasujem na svoju česť, že: 

• nie som držiteľom iného vodičského preukazu s udeleným vodičským oprávnením na skupinu, na ktorú žiadam udeliť vodičské 
oprávnenie v Slovenskej republike a ani v inom štáte E.U., 

• som nepredložil žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia rovnakej skupiny na iný orgán policajného zboru, ktorý na jej základe 
začal alebo neskončil začaté konanie v rovnakej veci a ani som nepodal prihlášku do vodičského kurzu v inej autoškole, 

• nemám súdom ani iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť motorové vozidlá, ani súdom uložené ochranné liečenie 
v Slovenskej republike a ani v inom štáte E.U., resp. udelená sankcia mi už bola zahladená, 

• netrpím, ani sa neliečim zo zranenia alebo choroby, ktoré by mi bránili viesť motorové vozidlo, 
• bolo mi lekárom stanovené počas vedenia motorového vozidla používať pomôcku:..............................................................................  
• nepoznám dôvody, ktoré by mi bránili v riadnej účasti na výcviku v predpísanom rozsahu, som zrozumený/á s jeho nákladovosťou, 

potrebou dochvíľnosti, plynulosti a komunikatívnosti pri jeho uskutočňovaní a zaväzujem sa v dohodnutej dobe uhradiť cenu kurzu, 
• v prípade že ukončím svoju účasť v priebehu vodičského kurzu z vlastného podnetu, nahradím autoškole náklady spojené s jeho 

prípravou a už vykonanou časťou vodičského kurzu, 
• som nič nezatajil , čo by bolo dôležité pre rozhodovanie o udelení vodičského oprávnenia, o ktoré som požiadal.  

Súhlas so spracovaním osobných údajov  
V zmysle ustanovení § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len zákon č. 18/2018 Z.z.), spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na vo verejnom záujme 
alebo pri výkone verejnej moci. V zmysle ustanovení § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. právny základ spracovania osobných 
údajov musí byť stanovený v zákone č. 18/2018 Z.z., alebo v osobitnom predpise, ktorým v tomto prípade je zákon č. 93/2005 
Z.z. o autoškolách v znení neskorších predpisov.  
Vyplnením osobných údajov na tejto žiadosti súhlasím ako dotknutá osoba so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle 
ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.. V zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. som bol/a/ poučený/á/, 
že ako dotknutá osoba mám právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Odvolanie 
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred 
poskytnutím súhlasu, o čom som bol ako dotknutá osoba informovaný/á/. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým 
spôsobom, ako ho udelila. 

*nevhodné preškrtnite                                                                                                                        



 
 
   
Nepravdivé údaje uvedené a podpísané žiadateľom, ktoré by mali za následok predčasné ukončenie kurzu, zakladajú právo autoškoly na 
náhradu  zbytočne vynaložených nákladov. Pokiaľ nedôjde k dohode, náhrada môže byť vymáhaná aj súdne. 

 

 

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

 

  

 

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

                      Podpis žiadateľa                                                                                                                  Podpis zákonného zástupcu 

                                                                                                                                                             (ak žiadateľ nedovŕšil vek 18 rokov) 


