Všetky potrebné tlačivá si môžete vyzdvihnúť v príslušnej prevádzke našej autoškoly, alebo si ich
môžete stiahnuť z našej www stránky. Ak sa rozhodnete pre ich stiahnutie, prečítajte si prosím
pozorne pokyny k ich vyplneniu.
Pokyny k vyplneniu tlačív!
PRIHLÁŠKA DO KURZU
-

z prevádzky, v ktorej chcete absolvovať výcvik si stiahnite tlačivo „prihláška do kurzu“,
paličkovým písmom vyplnenú prihlášku doneste do autoškoly.

_______________________________________________________________________________
ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA – jej súčasťou je aj lekárske potvrdenie
Prvá strana tlačiva:
-

stiahnite si tlačivo „žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia“ z tej prevádzky našej
autoškoly, v ktorej chcete absolvovať kurz,
POZOR! Tlačivo „žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia“ má dve strany, obidve strany
musia byť vytlačené na jeden list papiera formátu A4 obojstranne,
na prednej strane vyplňte paličkovým písmom časť s poznámkou „vyplňuje žiadateľ“
ak nemáte 18 rokov, Váš zákonný zástupca vyplní časť s poznámkou „vyplňuje zákonný
zástupca“. Ak máte 18 rokov túto časť nevyplňujte.

Druhá strana tlačiva:
-

-

-

u Vášho praktického lekára si dajte potvrdiť časť „Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky“
ak ste spôsobilý (á) bez obmedzenia (riadok 1), lekár Vám musí v riadku 1 vyznačiť spôsobilosť
na vedenie motorových vozidiel tých skupín vodičských oprávnení ktoré výcvikom získate
(napr. pri skupine B musí vyznačiť skupiny AM, B1, B). Riadky 2 a 3 lekár preškrtne.
ak už ste držiteľom vodičského oprávnenia nejakej skupiny, napr. A1, lekár Vám musí potvrdiť
aj túto skupinu a skupiny ktoré chcete získať (AM, A1, B1, B),
ak ste spôsobilý (á) s podmienkou (riadok 3), lekár riadok 1 a 2 preškrtne a do riadku 3 musí
uviesť harmonizovaný kód napr. pre skupinu B takto:
01.01 pre AM, B1, B (ak máte okuliare)
01.02 pre AM, B1, B (ak máte šošovky)
01.06 pre AM, B1, B (ak máte predpísané šošovky alebo okuliare)
potom lekár vypíše miesto, deň a odtlačkom pečiatky a svojim podpisom potvrdí takto
vyplnenú časť tlačiva.

Takto vyplnenú žiadosť doneste do autoškoly. Nič viac na žiadosti nevypĺňajte!
__________________________________________________________________________________
DOKLAD O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTIŽIADATEĽA O UDELENIE VODIČSKÉHO
OPRÁVNENIA/VODIČA, KTORÝ SA PODROBUJE PRESKÚMANIU ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI
Tento doklad sa vypĺňa len vtedy ak pôvodný doklad stratí platnosť -1 rok, alebo ak Vám dopravný
inšpektorát nariadi preskúmanie Vašej zdravotnej spôsobilosti.

