ORGANIZAČNÉ POKYNY A KURZOVÉ POPLATKY
MIESTO KONANIA A REGISTRÁCIA
Registrácia sa koná dňa 28. 12. 2018 vždy pred začatím školenia o 09.00 hod.
vo firme WETTRANS Žilina s.r.o., ktorá sídli na ul. Vysokoškolákov 4 - v budove Dome techniky
(výšková budova pri Mestskej plavárni oproti OD LidL v Žiline).

DOPRAVA
Expresným autobusom alebo vlakom do Žiliny. Zo železničnej stanice, resp. z autobusovéh nádražia
prejsť na zastávku MHD - pri VŠZP (oproti železničnej stanici). Odtiaľ trolejbusom č. 1 a 6, ktoré stoja
priamo pred Mestskou plavárňou. Budova Domu techniky je hneď vedľa. V prípade cesty autom je k
dispozícii veľké parkovisko hneď za výškovou budovou Domu techniky.

PRIHLÁSENIE ÚČASTI NA ŠKOLENIE
Uzávierka záväzných prihlášok je 18. 12. 2018.
Žiadame účastníkov, aby záväzné prihlášky s potvrdeným avízom o zaplatení, resp.
vyznačením spôsobu platby zasielali do 18. 12. 2018 pred začiatkom školenia na kontaktnú adresu
firmy WETTRANS Žilina, s.r.o.

KURZOVÝ POPLATOK
Vložné ostáva v sume 145,- € a kolkové známky v sume 50,- € a 5,-€. Vodiči s oprávnením skupiny
„D“ musia doniesť ešte jednu kolkovú známku v hodnote 5,- € pre evidenciu skupiny na karte KKV.
Kolkové známky Vám po dohode zakúpime z kolkomatu na Okresnom úrade, odbore cestnej dopravy
a pozemných komunikácií v Žiline. K získaniu karty KKV je potrebné doložiť doklad o absolvovaní
školenia o prvej pomoci v cene 20,-€ na osobu, čo je potrebné uhradiť.

, s.r.o.

ŽILINA, s.r.o.

INŽINIERSKO - PORADENSKÁ
A VZDELÁVACIA AGENTÚRA
Vám ponúka školenie:

POVINNÉ ŠKOLENIE VODIČOV, PODĽA ZÁKONA
č. 280/2006 Z.z. O ZÁKLADNEJ KVALIFIKÁCII A
PRAVIDELNOM VÝCVIKU NIEKTORÝCH VODIČOV
NA ZÍSKANIE KVALIFIKAČNEJ KARTY VODIČA
Aktuálny kurz: Pravidelný výcvik niektorých vodičov
s vodičským oprávnením skupiny „C“ v dĺžke 35 hodín

NA ŠKOLENIE ŽIADAME DONIESŤ
Kurzový poplatok 145,- € (ak nebol uhradený prevodom), kolkové známky v hodnote 50,- € a 5,- €,
farebnú fotografiu (šírka = 3,5 cm a výška = 4,5 cm) a na školenie prvej pomoci 20,-€. Spolu 220,-€ !

ÚHRADA POPLATKOV
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!

Kurzový poplatok 220,- € žiadame uhradiť:

Kurz je určený pre vodičov, ktorí získali vodičské oprávnenie
skupiny C, C+E, C1, C1+E do 10. 09. 2009.
Kurz je určený aj pre vodičov, ktorým preukaz KKV po 5 rokoch
stráca platnosť. Kurz si môžu spraviť kedykoľvek v priebehu
platnosti posledného, piateho roka a nový preukaz začne platiť
až od dátumu ukončenia platnosti starého.

a/ PRIAMO V HOTOVOSTI PRI REGISTRÁCII
b/ PREVODNÝM PRÍKAZOM NA ČÍSLO ÚČTU:
2626858761/1100 Tatra banka, a. s. Žilina, variabilný symbol = dátum začiatku konania kurzu
v tvare deň, mesiac, rok (napr.: 281218).
SPRACOVANIE
Názov a firma:
Pobočka banky:
IBAN:
SWIFT:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:
IČO:
DIČ:
Registr.:

BANKOVEJ OPERÁCIE

WETTRANS Žilina, s.r.o,, P. O. BOX 13, 010 08 Žilina
Tatra banka, a. s. Žilina
SK11 1100 0000 00 2626858761
TATRSKBX
281218
0308
36798550
2022399368
Obch. register Okr. súdu v Žiline Odd. Sro, vložka č. 19150/L

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA
WETTRANS Žilina, s.r.o., Vysokoškolákov 4, P.O.BOX 13, 010 08 Žilina,
Tel: 041/56 55 320, 0905/607 718, E-mail: wettrans@wettrans.sk

WETTRANS ŽILINA, s.r.o., ul. Vysokoškolákov 4,
010 08 Žilina, Dom techniky - pri Mestskej plavárni

Termín školenia: od 28. 12. 2018

Ponuka organizovania povinných školení
POVINNÉ ŠKOLENIE VODIČOV PODĽA ZÁKONA č. 280/2006 Z. z. O ZÁKLADNEJ
KVALIFIKÁCII A PRAVIDELNOM VÝCVIKU NIEKTORÝCH VODIČOV NA ZÍSKANIE
KVALIFIKAČNEJ KARTY VODIČA - KKV.

Registračný formulár školiaceho strediska WETTRANS Žilina, s.r.o. pre
zápis uchádzača do Informačného systému KKV SR
Osobné údaje
Meno

POZOR: POVINNOSŤ ZÍSKAŤ KVALIFIKAČNÚ KARTU VODIČA majú vodiči vozidiel nákladnej
dopravy, ktorí majú vodičské oprávnenie skupiny C (C1, C+E, C1+E) najneskôr do: 10. 09. 2014!!!
POZOR: Kurz je určený aj pre vodičov, ktorým karta KKV po 5 rokoch stráca platnosť. Kurz si vodiči
môžu spraviť 12 mesiacov vopred, nová karta začne platiť až od dátumu ukončenia platnosti
starej!!!

Číslo kvalifikačnej karty vodiča (ak je držiteľom)

Ďalšie údaje

Absolvovanie kurzu v registrovanom školiacom stredisku WETTRANS Žilina, s.r.o.:
Podľa zákona č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
v znení neskorších predpisov rozdeľujeme kurzy na:
- Kurzy základnej kvalifikácie vodičov,
- Kurzy pravidelného výcviku vodičov
Povinnosť absolvovať Kurz pravidelného výcviku vodičov sa vzťahuje na vodičov nákladnej dopravy,
ktorí získali vodičské oprávnenie skupín C, C+E, C1+E, C1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako
rovnocenné do 10. 09. 2009!

KURZ PRAVIDELNÉHO VÝCVIKU (35 hodín)
Kurz pravidelného výcviku vodičov je vykonávaný raz za 5 rokov v rozsahu 35 hodín.
Povinnosť absolvovať tento kurz majú vodiči nákladnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na
vedenie vozidiel skupín C, C+E, alebo C1+E alebo podskupiny C1, alebo vodičské oprávnenie uznané
ako rovnocenné do 10.09.2009. Vodičovi,ktorý úspešne absolvuje kurz pravidelného výcviku, vydá školiace
stredisko „Potvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku“, ktoré je podkladom pre príslušný Okresný
úrad v krajskom meste, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií SR k vydaniu:
- Osvedčenia o pravidelnom výcviku
- Kvalifikačnej karty vodiča
AKTUÁLNA PONUKA KURZU PRAVIDELNÉHO VÝCVIKU pre vodičov, ktorí získali vodičské oprávnenie
skupiny C, C+E, C1+E, C1 alebo vod. oprávnenie uznané ako rovnocenné do 10. 09. 2009!
Kurz organizujeme pre vodičov nákladnej dopravy v období zníženého dopravného výkonu firiem,
teda počas víkendov a sviatkov. Cena tohto kurzu je stále iba 145,-€ + školenie prvej pomoci 20,-€.
UPOZORNENIE: V zmysle zákona č. 208/2006 Z.z. §10, odst. 2, ak vodič vykoná KURZ PRAVIDELNÉHO
VÝCVIKU v priebehu posledného, teda piateho roka platnosti osvedčenia (12 mesiacov od skončenia
platnosti osvedčenia), tak platnosť nového osvedčenia ako aj preukazu KKV bude začínať až od dátumu
uplynutia platnosti predošlých dokladov. Každý vodič teda môže absolvovať povinné školenie ešte skôr,
než mu skončí platnosť dokladov.
K žiadosti o vydanie osvedčenia je potrebná kolková známka v sume 5,-€ a k žiadosti
o vydanie Kvalifikačnej karty vodiča je potrebná kolková známka v sume 50,-€ a farebnú
fotografiu vodiča s rozmermi: šírka 35 mm, výška 45 mm. Kolkové známky zabezpečí naša firma WETTRANS
Žilina, s.r.o. z kolkomatu na Okresnom úrade Žilina. Vypísané žiadosti s priloženými kolkovými známkami doručí
naša firma na OÚZA, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Titul

Priezvisko

Dátum narodenia

Miesto narodenia

Telefónne číslo

E-mail

Štátna príslušnosť

Číslo VP, na pravej strane

VP vydal

Doklady
Číslo OP

Dátum vydania VP

VP platný do

Adresa trvalého bydliska
Ulica

Číslo domu

PsČ

Štát

Mesto

Korešpondenčná adresa
Ulica

Číslo domu

Mesto

Štát

Skupiny vodičských oprávnení (podľa VP)
C

C1

Podpis uchádzača

PsČ

C1E

CE

D

*
D1

Dátum začiatku kurzu
28.12.
2018

D1E

D+E

