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ŠKOLENIE VODIČOV 
ELEARNINGOVÝ KURZ 

 

Popis kurzu 
Hlavným cieľom kurzu je doplnenie znalostí z právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri vedení motorových vozidiel. Okrem osobitných právnych predpisov kurz obsahuje aj oboznámenie so zmenami v 
pravidlách cestnej premávky a niektorými užitočnými radami v súvislosti s bezpečným vedením motorových vozidiel (ďalej len 
"vozidiel").  
 

Štruktúra kurzu 
Kurz je rozdelený do niekoľkých tém s výkladom a názornými interaktívnymi prvkami a je doplnený súvisiacimi právnymi 
predpismi s možnosťou priamych vstupov z jednotlivých častí textu. Súčasťou kurzu je záverečný test, ktorého absolvovanie je 
nevyhnutnou podmienkou ukončenia kurzu. Otázky v teste sú generované náhodne z databázy otázok, ktoré súvisia s kurzom. 
 

Pre koho je kurz určený 
Kurz je určený zamestnancom a podnikateľom, ktorí vedú motorové vozidlá na pracovných cestách. 
 

UPOZORNENIE: Tento kurz nenahrádza odbornú spôsobilosť vodičov stanovenú zákonom č. 280/2006 Z. z. (základná kvalifikácia, pravidelný výcvik vodičov, 
kvalifikačná karta vodiča). 
 

Požadované vstupné vedomosti a zručnosti účastníka kurzu 
Základy práce s osobným počítačom, internet. Časový rozsah kurzu je stanovený na minimálne 3 hodiny. 
 

Systémové požiadavky  
Pre spustenie kurzu je vyžadovaný internetový prehliadač kompatibilný s prehliadačom MS Internet Explorer 11 a vyšším.  
 

Lektor 
Michal Rybanský, BOZPO AGENCY s.r.o. 
 

  
 

Témy kurzu 
 

 Druhy školení vodičov 
 Skôr ako nasadnete  
 Bezpečnostné pásy 
 Skôr ako naštartujete  
 Pracovný uraz, iný úraz a nebezpečná udalosť 
 Vybrané povinnosti 
 Pravidlá cestnej premávky 
 Jazda križovatkou  
 Jazda v jazdných pruhoch 
 Kruhový objazd 
 Kolóny 
 Pozor na chodcov 
 Telefonovanie 

 Osvetlenie vozidla 
 Predbiehanie  
 Úsporná jazda  
 Dopravné značky  
 Porušenie predpisov 
 Cesta do zahraničia  
 Dopravná nehoda 
 Zásady bezpečnej jazdy 
 Nebezpečné miesta a situácie 
 Mikrospánok 
 5P defenzívnej jazdy 
 Nehody v číslach 
 Situácie na cestách 

 


