ORGANIZAČNÉ POKYNY A KURZOVÉ POPLATKY
MIESTO KONANIA A REGISTRÁCIA
Registrácia sa koná v čase od 10.30 do 11.00 hod. v školiacom stredisku firmy
WETTRANS Žilina, s.r.o. , ktorá sídli v Dome techniky (výšková budova pri Mestskej plavárni,
oproti OD Lidl v Žiline), ul. Vysokoškolákov č. 4.

DOPRAVA
Expresným autobusom alebo rýchlikom do Žiliny. Zo železn. stanice, resp. z autobusového
nástupišťa MHD - zastávka pri VŠZP trolejbusom č. 3 - vystúpiť pri Nemocnici a odtiaľ pešo,
alebo trolejbusom č. 1. a 6 a vystúpiť priamo pri Mestskej plavárni.

PRIHLÁSENIE ÚČASTI NA ŠKOLENIE
Uzávierka záväzných prihlášok je vždy dva dni pred školením
Žiadame účastníkov, aby záväzné prihlášky s potvrdeným avízom o zaplatení, resp.vyznačením
spôsobu platby zasielali 2 dni pred školením na kontaktnú adresu firmy WETTRANS Žilina, s.r.o.

ÚHRADA POPLATKOV 25,-€
Cena prípravného kurzu je 25,- € pri počte minimálne 10 uchádzačov.
Pri počte účastníkov 15 a viac bude poplatok 20,- €.
Poplatok sa uhrádza v hotovosti pri registrácii účastníkov kurzu.
Cena účastníckeho poplatku a školiacich materiálov na školení je stanovená voľnou tvorbou cien
podľa vyhl. č. 18/96 Z.z. "O cenách", ktorú potvrdíte podpísaním záväznej prihlášky. V prihláške
vyznačte spôsob úhrady poplatkov. Účastnícky poplatok zahŕňa: náklady na organizáciu a techn.
zabezpečenie školenia, občerstvenie a školiace materiály. V prípade neúčasti vložné nevraciame
a materiály zašleme. V prihláške prosíme vyznačiť spôsoby úhrady poplatkov!
FIRMA WETTRANS Žilina, s.r.o. NIE JE PLATCOM DPH!
Pri registrácii predloží každý účastník doklad o zaplatení poplatkov: výpis z účtu, ústrižok
zloženky, alebo uhradí poplatky v hotovosti!

, s.r.o.

INŽINIERSKO - PORADENSKÁ
A VZDELÁVACIA AGENTÚRA

Vás pozýva na prípravný kurz:
Odborná spôsobilosť potrebná na výkon
činnosti vodiča vozidla TAXISLUŽBY
/Ku skúške o preukaz vodiča vozidla taxislužby/

(obsahová náplň je podľa nového zákona č. 56/2012 Z.z.
o cestnej doprave a v zmysle vyhlášky MDVaRR SR č. 124/2012 Z.z.,)

Preukazy vodičov vozidiel taxislužby sú
povinné od: 04.12.2013!!!

Kurzový poplatok žiadame uhradiť:
a/ PRIAMO V HOTOVOSTI PRI REGISTRÁCII

b/ ZLOŽENKOU, RESP. PREVODNÝM PRÍKAZOM NA ČÍSLO ÚČTU:
2626858761/1100 Tatra banka, a. s. Žilina, variabilný symbol: dátum školenia (napr.:230615)

SPRACOVANIE BANKOVEJ OPERÁCIE
Názov a firma:
Pobočka banky:
Číslo účtu:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:
IČO:
DIČ:
Registr.:

WETTRANS Žilina, s.r.o,, P. O. BOX 13, 010 08 Žilina
Tatra banka, a. s. Žilina
2626858761/1100
dátum konania školenia (napr.: 230615 )
0308
36798550
2022399368
Obch. register Okr. súdu v Žiline Odd. Sro, vložka č. 19150/L

Prípravný kurz sa koná vždy 1 až 4 dni pred skúškami od 10.30 hod.
vo firme: WETTRANS ŽILINA, s.r.o., Dom techniky,

Vysokoškolákov 4, oproti OD Lidl pri Mestskej plavárni

Skúšky odbornej spôsobilosti sa konajú na
Okresnom úrade Žilina - Odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, Predmestská 1613, 011 95 Žilina.

PRÍPRAVNÝ KURZ JE DOBROVOĽNÝ A JE URČENÝ PRE
VODIČOV VOZIDIEL TAXISLUŽBY:
1. na získanie preukazu vodičov vozidiel taxislužby, ktorý podľa vyhlášky
MDVaRR SR č. 124/2012 Z. z. §8 musia preukázať odbornú spôsobilosť
potrebnú na výkon činnosti vodiča taxislužby, ktorí:
a) nie sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti potrebnej na výkon
prevádzkovateľa cestnej dopravy v taxislužbe podľa vyhl. MDVRR SR
č. 124/2012 Z. z., §4/ odst. 1
b) alebo tí, ktorí nepretržite nevykonávali činnosť vodiča vozidla taxislužby
dlhšie ako 3 roky!(preukazuje sa napr. pracovnou zmluvou a potvrdením
o platení odvodov do sociálnej poisťovne v uvedenom období!)
c) osobe, ktorá preukáže, že má platnú odbornú spôsobilosť alebo sa preukáže,
že vykonávala činnosť vodiča vozidla taxislužby nepretržite dlhšie ako 3 roky,
vystaví Okresný úrad Žilina - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
preukaz vodiča taxislužby, pokiaľ si písomne požiada o vydanie preukazu
vodiča vozidla taxislužby, bez skúšky!
Uvedené podmienky sú v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z. a vyhl. MDVaRR SR
č. 124/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z.
v znení neskorších predpisov. Podľa zákona č. 56/2012 Z.z., §56/ odst. 8:

VODIČI VOZIDIEL TAXISLUŽBY MUSIA MAŤ PREUKAZY VODIČA OD: 4.12.2013!

UPOZORNENIE VODIČOM VOZIDIEL TAXISLUŽBY

Pre informáciu oznamujeme, že k žiadosti o vydanie preukazu vodiča taxislužby,
ktoré zasielate alebo odovzdávate na Okresnom úrade Žilina - Odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií, sú uvedené v prihláške tieto prílohy:

1) farebná fotografia žiadateľa (35x45mm)
2) kópia občianskeho preukazu (predná a zadná strana dokladu)
3) kópia vodičského preukazu (predná a zadná strana dokladu)
4) výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace)
5) kolková známka/-ky v hodnote 50,- €
6) kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby
7) kópia dokladu preukazujúceho pracovný pomer žiadateľa
k prevádzkovateľovi taxislužby

Pokiaľ vodič vozidla taxislužby nedoloží kópie Okresnému úradu Žilina Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií aj v bode č. 6 alebo
č. 7 musí absolvovať skúšku odbornej spôsobilosti!
"Skúšky odbornej spôsobilosti na získanie preukazu vodiča vozidla taxislužby"
sa budú konať na Okresnom úrade Žilina - Odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií.
Uchádzači o vykonanie skúšky sú povinní pred školením poslať PRIHLÁŠKU
NA SKÚŠKU na Okresný úrad Žilina - Odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií!!! Pokiaľ sa uchádzač písomne neprihlási, nebude pozvaný na
skúšku odbornej spôsobilosti potrebnej na výkon činnosti vodiča vozidla TAXI !

PROGRAM ŠKOLENIA:
10.30 Začiatok školenia, registrácia účastníkov vo firme WETTRANS

Žilina, s. r. o.,Vysokoškolákov 4, Žilina 010 08. Odborný program je
zostavený podľa obsahu skúšky z odbornej spôsobilosti, ako je
uvedený vo vyhláške MDVaRR SR č. 124/2012 Z.z.

10.45 Najnovšie informácie o zmenách podmienok prevádzkovania v cestnej
doprave a taxi podľa zákona č.56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov:
Obsah skúšky podľa vyhl. MDVaRR SR č.124/2012 Z.z., §8/odst. 6:
a) schopnosť zaistiť bezpečnosť a pohodlie cestujúcich
b) poznanie práv a povinností cestujúcich, ako aj práv a povinností vodiča
c) schopnosť zaistiť bezpečné uloženie batožiny a dodržiavanie predpisov
o bezpečnosti pri práci pre vodičov s vodičský oprávnením skupiny B
d) poznanie dokumentov týkajúcich sa vozidla a cestujúcich, ktoré sa
vyžadujú v taxislužbe
e) rozvíjanie schopnosti predvídať a chrániť s ohľadom na riziká cestnej
dopravy a pracovné úrazy najmä:
1. schopnosť predchádzať a zabraňovať kriminalite a pašovaniu
ilegálnych prisťahovalcov
2. schopnosť predchádzať poškodeniu zdravia
3. uvedomenie si významu dobrého fyzického a duševného stavu
4. schopnosť správne posúdiť situáciu pri dopravných nehodách
a iných núdzových situáciách
f) schopnosť správať sa tak, aby sa posilnil imidž prevádzkovateľa
taxislužby
g) znalosť cestnej siete, ulíc v mieste pôsobenia a historických
pamätihodností
h) schopnosť ovládať taxameter

Diskusia k odborným prednáškam a priebehu skúšok odbornej
spôsobilosti na výkon prevádzkovateľa cestnej dopravy v taxislužbe

14.30 Ukončenie školenia

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
WETTRANS Žilina, s. r. o.
Tel.: 041/ 56 55 320
P. O. BOX 13
Fax: 041/50 00 922
Vysokoškolákov 4
email: wettrans@wettrans.sk
010 08 Žilina
web: www.wettrans.sk

Vrátiť na adresu:

VRÁTIŤ NAJNESKÔR DO:

2 dni pred školením

WETTRANS Žilina, s.r.o.

P.O.BOX 13
010 08 Žilina

2626858761/1100

V ...................................

Dňa ............................

za vystavovateľa ................................

0308

konštantný
suma
v prospech účtu číslo

IČO
Na ťarchu účtu číslo

Súčasne dávame príkaz na úhradu s týmito údajmi:

* variabilný

splatné dňa:
P.O. BOX 13, 010 08 ŽILINA

WETTRANS Žilina, s.r.o.

Názov a adresa prijímateľa:

AVÍZO O PLATBE

Záväzná prihláška na prípravný kurz:

"ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ O PREUKAZ
VODIČA VOZIDLA TAXISLUŽBY“
konaný vo firme WETTRANS Žilina, s.r.o
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina, Dom techniky - výšková
budova oproti OD Lidl pri Mestskej plavárni

Meno a priezvisko: .........................................................................................................
* Adresa bydliska (firmy):...............................................................................................
PSČ: .......................................................... tel.: .................................................................

E-mail: ..............................................................................................................................
V prípade vystavenia faktúry Vaše: IČO:..................................DIČ:...................................

POPLATKY UHRADÍM :
PREVODNÝM PRÍKAZOM - POUKÁŽKOU - V HOTOVOSTI
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť i viac účastníkov!
ŽIADAME VYPLNIŤ A ZASLAŤ S POTVRDENÝM AVÍZOM NA ZADNEJ
STRANE DVA DNI PRED ŠKOLENÍM.

V: ...................................
* Nehodiace sa prečiarknuť

dňa: ................................

..........................................
pečiatka a podpis

