Školiace stredisko Autoškola MIRA – Rapant Dušan
Registračný formulár
Uchádzač je vodič:
Nákladnej dopravy

Z á u j e m o k u r z:



Základnej kvalifikácie vodiča
v rozsahu 280 hodín
Zrýchlenej kvalifikácie vodiča
v rozsahu 140 hodín
Pravidelného výcviku v rozsahu
35 hodín





Osobné údaje
Meno:
Priezvisko:
Titul:

Adresa trvalého
bydliska:
ulica, číslo:
mesto:
PSČ:
štát:
telefonický kontakt:
mail:
Vyplnený formulár zašlite mailom na info@autoskolamira.sk , faxom na číslo
032/ 776 4777, prípadne poštou.,
Školiace stredisko – Rapant Dušan, DK Javorina, 916 01 Stará Turá, tel.: 0905 494 316, 0915 472 545

Školiace stredisko Autoškola MIRA – Rapant Dušan
DK Javorina Stará Turá
info@autoskolamira.sk, tel: 0905 494 316, 0915 472 545

_____________________________________________________
Školiace stredisko Autoškola MIRA – Rapant Dušan je oprávnené vykonávať kurzy základnej
kvalifikácie a pravidelného výcviku vodičov nákladnej dopravy na základe rozhodnutia č.
AA/2013/0346-002/MTS vydaného Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
v Trenčíne v zmysle zákona 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácií a pravidelnom výcviku
niektorých vodičov
Školiace stredisko poskytuje kurzy:
1. Základnej kvalifikácie pre vodičov nákladnej dopravy – kurz je určený pre vodičov
nákladnej dopravy, ktorí nadobudli vodičské oprávnenie skupiny „C“ po 10.9.2009
- kurz riadnej základnej kvalifikácie v rozsahu 280 hodín teoretickej výučby vrátane 20 hodín praktických jázd
s inštruktorom
- kurz zrýchlenej základnej kvalifikácie v rozsahu 140 hodín teoretickej výučby vrátane 10 hodín praktických
jázd s inštruktorom
Kurz je ukončený záverečnou skúškou na Krajskom úrade dopravy, ktorý úspešným uchádzačom vydá Osvedčenie
o základnej kvalifikácií a následne Kvalifikačnú kartu vodiča

2. Pravidelného výcviku pre vodičov nákladnej dopravy – kurz je zameraný na prehĺbenie
úrovne vedomostí a zručností poskytovaných v kurzoch základnej kvalifikácie v rozsahu 35 hodín
jedenkrát za 5 rokov
Kurz je určený pre vodičov nákladnej dopravy, ktorí nadobudli vodičské oprávnenie skupiny „C“
pred 10.9.2009

Vodič nákladnej dopravy je povinný vykonať kurz pravidelného
výcviku do 10.9.2014!!!
Po ukončení kurzu Krajský úrad dopravy vydá Osvedčenie o ukončení pravidelného výcviku a následne
Kvalifikačnú kartu vodiča

Kurzy uskutočňujeme podľa požiadaviek v našich strediskách v Starej Turej, Myjave
a Novom Meste nad Váhom .

Základný cenník kurzov:
1.Riadne kurzy základnej kvalifikácie – 280 hod. TE a 20 hod. PJ – cena 1 090.- €
2. Kurzy zrýchlenej základnej kvalifikácie – 140 hod. TE a 10 hod. PJ – cena 590.- €
3. Kurzy pravidelného výcviku – 33 hod TE a 2 hod. PJ 1x za 60 mesiacov cena 150.- €

V prípade potreby bližších informácií ohľadne konkrétnych kurzov nás prosím kontaktujte
na t.č. 0905 494 316, 0915 372 545, prípadne mailom na info@autoskolamira.sk

