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Všeobecné obchodné podmienky účinné od 25.3.2022 

 

I. Úvodné ustanovenia a definície pojmov 

 

1.1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami autoškoly KUŽELKA (ďalej len ako 

„VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou KUŽELKA, s.r.o., so síd-

lom Pražská 501/2, 040 11 Košice, IČO: 47 103 809, DIČ: 2023756427, zapísaná do Ob-

chodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 32091/V, e-

mail: autoskola@kuzelka.sk  (ďalej len ako „autoškola“) a účastníkom kurzu pri poskyto-

vaní a predaji služieb autoškoly (výcvikového zariadenia v zmysle zákona číslo 93/2005 Z. z. 

o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení) a tovarov inomi-

nátnou zmluvou v zmysle Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

1.2. Zmluva medzi autoškolou a účastníkom kurzu je uzatvorená podpísaním Zmluvy o kurze 

vodičskom, doškoľovacom, kondičnom (ďalej len ako „zmluva“).. 

1.3. Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťou autoškoly v dohodnu-

tom čase, resp. dohodnutej lehote podľa § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z., a teda 

účastník kurzu nemôže odstúpiť od zmluvy inak ako a v lehote, ako je to uvedené v týchto 

VOP a ako bolo medzi zmluvnými stranami v zmluve dohodnuté. 

1.4. Účastník kurzu  uzatvorením písomnej zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito 

VOP, zverejnenými na webovom sídle autoškoly www.kuzelka.sk, a že s nimi súhlasí. Na 

tieto VOP je účastník kurzu dostatočným spôsobom vopred upozornený a má možnosť sa s 

nimi riadne oboznámiť. 

1.5. Účastník kurzu je spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a pl-

není zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rám-

ci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odo-

vzdáva autoškole iba svoje kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, dá-

tum a miesto narodenia, číslo a séria OP, telefónne číslo a e-mail prípadne iné.),  

1.6. Termín dodania služby závisí od počtu prihlásených účastníkov  do konkrétneho kurzu, v 

konkrétnom termíne a v konkrétnom mieste. 
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II. Cena, platobné podmienky 

 

2.1. Uzatvorením zmluvy vzniká účastníkovi kurzu povinnosť zaplatiť dohodnutú cenu kurzu 

autoškole a povinnosť zúčastňovať sa na ňom. 

2.2. Cena kurzu je stanovená platným cenníkom. Autoškola si vyhradzuje právo zmeny cien 

v nadväznosti aj na zmeny cien dodávateľov a pod. Platná cena kurzu bude vždy oznámená 

pri uzatváraní zmluvy. Účastník  kurzu berie na vedomie a súhlasí s tým, že cena kurzu bude 

vždy zodpovedať cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke www.kuzelka.sk, platnej v 

čase uzatvorenia zmluvy s ohľadom na uplatnené a uznané nároky na zľavy. Účastník kurzu  

má možnosť sa pred podpísaním zmluvy oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH v zá-

konnej sadzbe a všetkými ďalšími poplatkami. 

2.3. Účastník kurzu uhrádza cenu kurzu nasledovne: 

a) bezhotovostným prevodom na bankový účet autoškoly uvedený v záhlaví zmluvy alebo  

b) v hotovosti. 

2.4. Cenu kurzu je možné uhradiť: 

a/ jednorazovým zaplatením ceny kurzu 

b/ autoškola môže povoliť účastníkovi platbu na splátky nasledovne: 

- prvú splátku v sume minimálne 400 € najneskôr do prvej vyučovacej hodiny teórie 

výučby 

- nasledujúce splátky vo výške podľa individuálnej dohody s autoškolou za pod-

mienky, že celková cena za kurz musí byť uhradená najneskôr do poslednej vyu-

čovacej hodiny výučby praktického výcviku 

2.5. V prípade ak účastník kurzu neuhradí do ukončenia kurzu celú sumu, nebude pripustený 

ku skúške. Cenu kurzu je povinný uhradiť v plnej výške aj keď z akýchkoľvek dôvodov ne-

môže ukončiť kurz. 

2.6. V prípade omeškania platby za kurz stráca účastník kurzu  nárok na niektoré zľavy, kto-

ré sú spresnené na internetovej stránke www.kuzelka.sk 

 

III. Práva a povinnosti autoškoly 

 

3.1. Autoškola postupuje pri výcviku podľa platnej legislatívy a podľa povinnej učebnej osno-

vy.  

3.2. Vodičský kurz pozostáva z výučby teórie a z praktického výcviku v rozsahu stanovenom 

zákonom o autoškolách. 

 

Výučba teórie zahŕňa výučbu predpisov o cestnej premávke, výučbu teórie vedenia vozidla 

a zásad bezpečnej jazdy a výučbu základov konštrukcie vozidiel a ich údržby. Na riadne 
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ukončenie vodičského kurzu je účastník kurzu povinný absolvovať predpísaný počet vyučo-

vacích hodín teórie, pričom jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút. Výučba teórie prebieha 

prezenčnou formou na adrese Pražská 501/2, 040 11 Košice alebo dištančnou formou pro-

stredníctvom e-learningu. 

Praktický výcvik zahŕňa praktický výcvik vo vedení motorového vozidla a praktický výcvik 

v údržbe motorového vozidla.  Pre riadne ukončenie vodičského kurzu je účastník kurzu po-

vinný absolvovať predpísaný počet vyučovacích hodín praktického výcviku. 

 

3.3. Priebeh vodičského kurzu sa zaznamenáva v JISCD (jednotný informačný systém 

v cestnej doprave). Na tento účel autoškola pred začatím výcviku dočasne bezplatne poskyt-

ne účastníkovi kurzu identifikačnú kartu (ďalej len ako „token“), po uhradení prvej splátky 

ceny kurzu, v stave spôsobilom na riadne užívanie, ktorá slúži na elektronickú evidenciu 

účasti účastníka.  

3.4. Autoškola môže poskytnúť účastníkovi kurzu po ukončení praktického výcviku navyše 

praktickú jazdu na cvičisku. 

3.5. Autoškola sa môže s účastníkom kurzu dohodnúť aj na ďalšom doplnkovom výcviku nad 

rámec povinnej učebnej osnovy, podľa platného cenníka. 

 

IV. Povinnosti účastníka kurzu 

 

4.1. Účastník kurzu je povinný: 

a) sa zúčastniť vyučovacích hodín výučby teórie a praktického výcviku podľa harmonogramu 

vyučovacích hodín dohodnutého s autoškolou, 

b) prichádzať včas na vyučovacie hodiny (t.j. výučba teória, praktický výcvik); 

c) pred každou vyučovacou hodinou vložiť token do čítacieho zariadenia, 

d) po skončení vyučovacej hodiny si token vybrať z čítacieho zariadenia, 

e) strpieť pri nesplnení povinnosti z bodu IV. 4.1. c) rozhodnutie inštruktora, že sa praktický 

výcvik neuskutoční a uhradiť náklady v cene podľa IV. 4.1. h), 

f) uhradiť 10 € v prípade poškodenia, straty, prehnutia tokenu ako náhradu za vzniknutú ško-

du, 

g) uhradiť autoškole 15 € za predvedenie na opravnú skúšku, a zároveň odovzdať kolky v 

hodnote 8 €, 

h) minimálne  24 hodín vopred oznámiť priamo inštruktorovi, s ktorým bol praktický výcvik 

dohodnutý v určený deň a hodinu, svoju neúčasť. Pri porušení tejto povinnosti uhradiť 
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zmluvnú pokutu vo výške 10 € za každých 45 min takto zmeškaného výcviku. Neúčasť na 

praktickom výcviku sa oznamuje v čase od 7:00 do 20:00 hod., telefónne čísla na jednotli-

vých inštruktorov sú dostupné na internetovej stránke www.kuzelka.sk v časti kontakty. 

i) pri meškaní viac ako 15 minút na dohodnutý praktický výcvik uhradiť náklady v cene podľa 

IV 4.1. h) za jednu vyučovaciu hodinu (45minút výcviku) 

j) uhradiť náklady spojené s vykonanou časťou výcviku, ak ukončí svoju účasť v priebehu 

výcviku z vlastného podnetu,  

k) v prípade, ak si zapožičia učebnicu za zálohu podľa cenníka, je povinný knihu vrátiť do 

piatich pracovných dní od úspešnej skúšky. V opačnom prípade záloha prepadne v prospech 

autoškoly, 

l) uhradiť autoškole doplatok za zrýchlený kurz , individuálny kurz podľa aktuálneho cenníka 

m) byť riadne ustrojený na výučbu praktického výcviku; to znamená, že aj v lete je nevyhnut-

né mať pevnú obuv,  

v prípade výcviku na motorku mať navyše vlastnú prilbu, rukavice, bundu. 

4.2. Účastník kurzu vyhlasuje, že je: 

- spôsobilý/á na právne úkony v plnom rozsahu, 

- nemá nevykonaný trest alebo sankciu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý 

mu uložil orgán verejnej moci v Slovenskej republike, alebo orgán verejnej moci iného 

štátu, 

- nemá zadržaný vodičský preukaz orgánom verejnej moci v Slovenskej republike ale-

bo orgánom verejnej moci iného štátu, 

- orgán verejnej  moci v Slovenskej republike alebo orgán verejnej moci iného štátu ne-

rozhodol o obmedzení alebo o odobratí jeho vodičského oprávnenia,  

- netrpí chorobou alebo zranením, ktoré by ho robili nespôsobilým/ou viesť motorové 

vozidlo, 

- nepozná iné dôvody, ktoré by mi bránili v riadnej účasti na kurze. 

 

V. Záverečné ustanovenia 

 

5.1. Účastník kurzu súhlasí, že pre získanie osvedčenia/ potvrdenia o absolvovaní kurzu je 

povinný plniť tieto VOP. 

5.2. Autoškola nezodpovedá za škody na majetku alebo zdraví účastníka kurzu, ktoré vznikli 

počas kurzu. 

5.3. V zmysle ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných 

údajov“) poskytujem spoločnosti KUŽELKA, s.r.o so sídlom Pražská 501/2, 040 11 Koši-

ce, IČO: 47 103 809, DIČ: 2023756427, súhlas so spracúvaním osobných údajov v roz-
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sahu vyššie uvedených osobných údajov a to na evidenčné, organizačné a marketingové 

účely (ďalej aj ako "súhlas"). Súhlas udeľujem autoškole na dobu 5 rokov, ktorý môžem ke-

dykoľvek odvolať. Vyhlasujem, že som bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby a 

bol som informovaný v zmysle ustanovenia § 15 a § 28 a nasl. Zákona o ochrane osobných 

údajov. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za 

nepravdivosť osobných údajov zodpovedám. 

5.4. Účastník kurzu súhlasí, aby fotografické a filmové zábery zhotovené s jeho vedomím 

počas kurzu boli v prípade potreby použité na marketingové účely autoškoly zverejnené na 

webových stránkach a sociálnych sieťach autoškoly. 

5.5. Účastník kurzu vyhlasuje, že si VOP autoškoly pred uzavretím zmluvy prečítal a ich ob-

sahu porozumel. 

 

 

 

V Košiciach dňa 25.3.2022 

 

Autoškola KUŽELKA s.r.o. 
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