PRIHLÁŠKA NA ODBORNÚ SKÚŠKU - vodičov motorových vozíkov
a) Priezvisko _______________________ Meno _______________ nar. dňa _________________
Trvalé bydlisko _________________________________________________________________
OP číslo ____________________ séria ___________ Rodisko ___________________________

Osobné údaje uchádzača

Vodičský preukaz č. _____________________ séria ___________ skup. __________________
Presný názov organizácie _______________________________________________________
b) Prihlasujem sa do výcviku a ku skúške k získaniu preukazu vodiča motorových vozíkov na triedu
a druh: _______________________________
c) Prihlasujem sa do výcviku a ku skúške k rozšíreniu preukazu vodiča motorových vozíkov na triedu
a druh: _______________________________
Vlastním preukaz vodiča motorového vozíka (VMV) č. ___________________________
d) V zmysle § 7 zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov, uvedených
v tejto prihláške, pre účely odbornej skúšky, vydania preukazu vodiča motorových vozíkov a zaradenie do evidencie výcvikového zariadenia
na dobu neurčitú.
e) Prehlasujem, že netrpím utajenou chorobou, súdom nemám zakázanú obsluhu motorových
vozíkov a súhlasím so zaradením do výcviku.

V __________________ dňa ____________

______________________

Lekárske
potvrdenie

podpis uchádzača

f) Potvrdzujem, že uchádzač je telesne a duševne schopný obsluhovať stroje uvedené v odst. b, c)
V __________________ dňa ____________

Pečiatka

______________________

organizácia
- zamestnávateľ, príp. školiteľ**)

Vyplní a potvrdí vysielajúca

podpis lekára

g) Úspešne absolvoval v termíne od _________________ do ________________ praktický
zácvik na MV typového označenia _______________________ o nosnosti ________________
a odpracoval _______________ hodín pod dozorom školiteľa - vodiča motorového vozíka
číslo preukazu vodiča MV ______________ (priezvisko a meno) ________________________

________________________**)
podpis školiteľa

________________________**)
V __________________ dňa ______________

pečiatka

meno, funkcia a podpis zodp.
pracovníka organizácie

Do kurzu a ku skúške môže byť prijatý iba ten, kto splní všetky podmienky STN 26 8805 a doloží vo všetkých
častiach kompletne vyplnenú a potvrdenú žiadosť a pri nástupe predloží platné osobné doklady uvedené v bodoch a) a c).
**) Podpis školiteľa nahradzuje potvrdenie praktického zácviku zamestnávateľom v prípade, že je uchádzač súkromne–individuálne
podnikajúcim občanom, respektíve sa na túto činnosť pripravuje. V ostatných prípadoch podpis školiteľa nie je potrebný.

