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                        PRIHLÁŠKA DO KURZU KKV

Titul

Osobné údaje vodiča 

Priezvisko Meno

Dátum narodenia Miesto narodenia 

Adresa trvalého pobytu                                           Korešpondenčná adresa (adresa, kde bude poslaná karta KKV)

Rodné číslo Telefońny kontakt                              

E-mail 

Doklady

Číslo OP Číslo VP

Rozsah skupín vodičských opravnení    C C1 C1E CE D D1 D1E DE

Dátum vydania VP: Dátum skončenia VP:

Potrebné je overiť platnosť VP na zadnej strane preukazu pre konkrétnu skupinu.

A,  Kurz pravidelného výcviku: 35 hodín (mám KKV kartu, potrebujem jej platnosť po 5 rokoch predĺžiť)

Číslo kvalifikačnej karty                          Dátum platnosti KKV karty do

(v prípade straty je potrebné napísať , stratená karta)

B,  Kurz pravidelného výcviku: 35 hodín  - bez skúšky

(nemám KKV kartu, VP som získal pred 10.9.2008 (C1,C,C1E,CE) a pred 10.9.2009 (D1,D,D1E,DE) 

V rozsahu skupín:

C,   Kurz základnej zrýchlej kvalifikácie: 140 hodín (nemám KKV kartu, získanie vod. Opráv. na sk. C, CE po 11.09.2009)

V rozsahu skupín : 

D,  Rošírovací kurz (35 hodinový) v rozsahu skupín a podskupín C, CE, D, DE

Vodiči, ktorý už KKV máju na nákladnú dopravu  a chcu si ju rozšíriť na osobnú dopravu alebo naopak.

V rozsahu skupín: 

Vyhlásenie uchádzača: Súhlasím, aby uvedené osobné údaje boli použité na vedenie predpísanej dokumentácie

o kurzoch podľa zákona NR SR č. 280/2006 Z. z.                            

V ............................................dňa........................... Podpis uchádzača ..........................................

Podpis na kkv kartu
(skanuje sa do systému KKV,

podpísať najlepšie čiernym perom)

PRIHLASUJEM SA NA KURZ

FOTOGRAFIA

FAREBNÁ

3,5 cm x 4,5 cm

E, Kurz základnej kvalifikácie: 280 hodín (Riadny kurz základnej kvalifikácie absolvuje vodič: nákladnej dopravy po 

dovŕšení veku 18 rokov, ak vede vozidko, na ktoré sa vyžaduje v.opr. sk. C+E alebo C, osobnej dopravy po dovŕšení veku 20 

rokov, ak vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo skupiny D+E.
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                        PRIHLÁŠKA DO KURZU KKV

K PRIHLÁŠKE DOLOŽIŤ FOTOKÓPIU DOKLADOV - OP, VP, PRÍP. STARÁ KARTA KKV, 

FAREBNÚ FOTOGRAFIU 3,5 X 4,5, PODPIS. 

Informácie žiadateľa o kurz pre školiace stredisko KKV Bezpa Consult:

Faktúru vystaviť na :      • spoločnosť (fakturačné údaje firmy)
                                             •  živnosť (IČO, DIČ )

Termín zaradenia do kurzu KKV :  • najbližší termín

                                                                 •predbežný mesiac zaradenia   ......................

Prihláška podaná na pobočke:   • Čadca Kyčerka (SNP 6405)

                      • Čadca mesto

                                                             • Kysucké Nové Mesto

                                                             • Žilina 

Iné: 

Kurz C, D, E je ukončený písomnou skúškou: Test pozostáva z 80 otázok zo 4 okruhov otázok.

Skúška prebieha na Okresnom úrade v Žiline, ul. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 

(BUDOVA Europalace) !

Testové otázky Vám vieme nahrať na USB kľúč - pobočka ČADCA Kyčerka SNP 6405

kolok za osvedčenie skupiny 5€.

Cena kurzu D: 300€ +za absolvovanie kurzu prvej pomoci30€, ktorý pre vás zabezpečíme, na mieste skúšok 

TELEFÓNNE ČÍSLO: 0944 557 059      E-MAIL: bezpaconsult@azet.sk
Čadca SNP 6405, 022 01 Čadca

Cena kurzu C: 950€ za kurz, na mieste skúšok si zakupujete kolok 50€ + kolok za vydanie KKV karty 50€ +

Informácie o CENE kurzoch:

Cena kurzu A: 300€ + kolok na vydanie KKV karty 50€ + 5€ kolok za osvedčenie skup."C"+ 5€ kolok za 

osved. Skup"D" + cena do 30€ za absolvovanie kurzu prvej pomoci, ktorý zabezpečíme.

Cena kurzu B: 300€ + kolok na vydanie KKV karty 50€ + 5€ kolok za osvedčenie skup."C"+ 5€ kolok za 

osved.  skup"D" + cena do 30€ za absolvovanie kurzu prvej pomoci, ktorý zabezpečíme.

si zakupujete kolok 50€ + kolok za vydanie KKV karty 50€ + kolok na osved. Skupiny 5€. 

Cena kurzu E: 2200€ za kurz, na mieste skúšok si zakupujete kolok 50€ + kolok za vydanie KKV karty 50€ + 

kolok za osvedčenie skupiny 5€.


