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ORGANIZÁTOR: 

Komplex centrum 

 
CIEĽ: 
Pripraviť účastníkov seminára na vykonanie skúšky odbornej 
spôsobilosti podľa zákona č. 56/ 2012 Z. z. o cestnej doprave v znení 
neskorších predpisov a nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) 
 
ADRESÁT SEMINÁRA: 
Záujemcovia o získanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy 
a prevádzkovateľa cestnej dopravy, ktorí nespĺňajú podmienku 
odbornej spôsobilosti bez skúšky a majú záujem získať osvedčenie 
o odbornej spôsobilosti na vykonávanie príslušného druhu dopravy, 
vykonaním skúšky podľa zákona o cestnej doprave nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (ES). 
 
OBSAHOVÁ NÁPLŇ SEMINÁRA: 
1. Občianske právo 
2. Obchodné právo 
3. Sociálne právo 
4. Daňové právo 
5. Obchodné a finančné riadenie podniku 
6. Prístup na trh 
7. Technické normy a technické aspekty prevádzky 
8. Bezpečnosť na cestách  
 
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE A ZASIELANIE PRIHLÁŠOK: 
 

Komplex centrum  

Hviezdoslavova 3, P.O. BOX 255 
Prievidza 
971 01 
 

Základné informácie, evidencia prihlášok:  
 

Ing. Vladimír Šimko: 0918 112 174 
Bc. Ľubica Dámerová, manažérka a ekonómka: 0905 909 537 
 
e-mail: akademiapredopravcov@gmail.com 
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PROGRAM SEMINÁRA 
 

1. deň seminára alebo konzultácie: 
 
         09. 30 h. Prezentácia účastníkov 
         09. 45 h. Otvorenie 
         10. 00 h. Prednášky, konzultácie, priebeh skúšky na okresných úradoch 

– základné pojmy zo zákona o cestnej doprave v znení 
neskorších predpisov, cestná nákladná doprava 

– prednášky, konzultácie, diskusia 
         12. 30 h. Obedňajšia prestávka – individuálny obed 

13. 30 h. Prípadové štúdie v cestnej doprave, prednášky, konzultácie 
         18. 00 h. Záver  

 
 

2. a 3. deň seminára: 
 

09. 00 h. Prednášky, konzultácie, testové otázky 
         12. 30 h. Obedňajšia prestávka 
         13. 30 h. Konzultácie, testové otázky 

      - cestná nákladná doprava 
         18. 00 h. Záver seminára 
 

Presný program seminára bude upresnený pri otvorení seminára dohodou. 
 

K osobnej doprave sa realizuje samostatný seminár 
 alebo konzultácie v dohodnutom termíne.  

 
 

ODPORÚČANÉ UČEBNÉ TEXTY: 
 

 Učebné texty Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa 
cestnej dopravy. Učebné texty sú spracované Žilinskou univerzitou v Žiline, 
príprava na preukázanie odbornej spôsobilosti skúškou podľa zákona NR SR 
č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. Učebné texty sú vhodné na podrobné 
informácie k témam skúšky v rozsiahlom obsahu s názornými grafickými 
znázorneniami. 
 
 Aktualizované učebné texty v znení z roku 2019 budú dodané v termíne 
podľa dodacích podmienok učebných textov, do cca 7 dní. 
 

Objednávanie priamo od predajne odbornej literatúry v Žiline: 
 

Telefón: 041/ 513 49 25    e-mail: predajnaskript@uniza.sk 
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE – ZMLUVNÉ PODMIENKY 
 

1. Názov podujatia: Seminár „Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej 
nákladnej dopravy“ 
  

2. Termín konania:  11. – 13. OKTÓBER 2019        
  

3. Miesto konania: Budova BIC, AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV, 2. poschodie, Hviezdoslavova 3, 
Prievidza 
 

4. Termín zaslania záväznej prihlášky: 1 deň pred konaním seminára, telefonicky, e-mailom, SMS 
správou – do 15. 00 hod. 

 

5. Prezentácia účastníkov: Prvý deň konania seminára – od 9.30 do 09.45 hodiny. 
 

6. Účastnícky poplatok:  
Vyplnenú záväznú prihlášku – objednávku s informáciou o účastníckom poplatku a potvrdením 
úšasti si prosíme zaslať na adresu:  

Komplex centrum, Hviezdoslavova 3, P.O. BOX 255, 971 01 Prievidza 
alebo na e-mail: akademiapredopravcov@gmail.com 

 

do uzávierky seminára alebo odovzdať pri prezentácii na seminári. Účastnícky poplatok  uhraďte 
prevodným príkazom alebo vkladom na účet organizátora. Daňový doklad Vám doručíme 
poštou. V prípade, že účastnícky poplatok nebude pripísaný na účet organizátora do termínu 
konania podujatia a ak sa účastník nepreukáže kópiou bankového výpisu alebo vkladu na účet, 
bude povinný zaplatiť v deň konania seminára na účet organizátora alebo v hotovosti. Vo 
vložnom sú kalkulované náklady na organizáciu, technické zabezpečenie 
seminára, občerstvenie a zborník pre účastníkov seminára alebo konzultácie. 
 

7. Učebné texty a zborník:  
Učebné texty a zborník sú spracované v súlade s platnou legislatívou. V prípade potreby 
aktualizácie, ďalšie materiály budú doručené účastníkom seminára alebo konzultácií 
elektronickou formou. K cene učebných textov je účtované aj poštovné a balné. Učebné texty 
dodáva priamo predajňa odbornej literatúry v Žiline. 
 

8. Stravovanie a občerstvenie: 
Pre účastníkov bude zabezpečené občerstvenie, formou podania nealkoholických nápojov.  
Obedy sú na vlastné náklady účastníkov seminára. 
 

9. Ubytovanie: 
Ubytovanie je pre účastníkov individuálne. O ubytovaní v Prievidzi a okolí poskytneme v prípade 
záujmu informácie.  
 

10. Doprava na miesto konania a parkovanie: 
BUDOVA BUSINESS & INNOVATION CENTREE, Hviezdoslavova 3, Prievidza.  
V Prievidzi smerom do Bojníc cez mimoúrovňovú križovatku pri kostole, od križovatky cca 200 
metrov smerom do Bojníc na pravej strane ulice Hviezdoslavova, medzi modrou budovou 
Priemstav a budovou LEK & MED – oproti obchodnému domu Vtáčnik, 2. poschodie, číslo dverí 
206. V okolí budovy je možné parkovanie, cena cca 0,70 EUR/ hod., víkendy bez poplatku. 

 

11. Zmluvné podmienky: 
Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky alebo telefonickou objednávkou a uhradením 
účastníckeho poplatku vzniká zmluvný vzťah medzi prihlasujúcim sa subjektom a občianskym 
združením Komplex centrum,  upravený podľa všeobecných informácií, ktoré sú zmluvnými 
podmienkami. Cena vložného je stanovená dohodou podľa zákona č. 18/ 1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. 
 

Prijatie záväzných prihlášok nepotvrdzujeme, informácia bude doručená len v prípade, že 
nebudeme môcť vyhovieť objednávke. Seminár sa uskutoční pri minimálnom počte 3 
účastníkov. 
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Z Á V Ä Z N Á  P R I H L Á Š K A – O B J E D N Á V K A 
na seminár 

„Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy“ 
 

    Termín: 11.10. – 13.10. 2019 
      

Miesto konania: 
Budova BIC, AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV 
2. poschodie,  Hviezdoslavova 3, PRIEVIDZA 

 
 

Dodávateľ: 
 

Komplex centrum, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza 
Občianske združenie zapísané na Ministerstve vnútra SR, č. VVS/1-900/90-41665 

 

IČO: 42 280 214          DIČ: 2023789603          Nie sme platcami DPH 
 

Bankové spojenie:  
 

Tatra banka, a.s.     číslo účtu: 2928896368 / 1100 
Československá obchodná banka, a.s.    číslo účtu: 4018264969 / 7500 

 

Objednávateľ: 
 

Meno a priezvisko, titul:  __________________________________________________ 
 

Obchodné meno firmy:   __________________________________________________ 
 

    Sídlo firmy (adresa bydliska):   _____________________________________________ 
 

 IČO: ____________________________ DIČ (IČ DPH) : ________________________ 
 

Telefónne číslo: __________________________ e-mail: ________________________ 
 

 

Objednané položky zakrúžkujte: 
 

 

Variabilný symbol: Vaše IČO alebo číslo zálohovej faktúry 
 

  
Záväzne si objednávame: 

 

1. Poplatok za seminár – cestná nákladná doprava / 1 osoba      285,00 €  
2. Poplatok za konzultáciu 2 hodiny alebo 1. deň seminára      135,00 € 
    (účastnícky poplatok na seminár alebo konzultáciu, zborník, občerstvenie)  
                     

 
 
   Spolu objednané a uhradené: ___________,-  €            

Dátum úhrady: ________________             
 
 
                                ______________________ 

Daňový doklad doručíme po úhrade.              pečiatka a podpis   


