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!!! POZOR, SÚŤAŽ!!! POZOR, SÚŤAŽ!!!

HĽADÁME 
VODIČA 
ROKA
2021!
Auto magazín, dlhodobo najčítanejší 
motoristický časopis na Slovensku, 
v spolupráci s hlavnými partnermi 
KOOPERATIVA poisťovňa a BECEP 
a so Slovakia Ringom, Oplom, 
Prezídiom Policajného zboru SR, 
Zelenou vlnou RTVS, záchrannou 
službou AP Rescue vyhlasujú 
6. ročník celoslovenskej súťaže

VODIČ ROKA 2021.

Cieľom súťaže je zvýšiť 
bezpečnosť cestnej premávky 
a znížiť nehodovosť 
na slovenských cestách.

Súťaž VODIČ ROKA 2021 pozostáva 
z dvoch kôl.

Základné kolo prebieha 
od 1. 4. 2021 do 31. 8. 2021. Trvá 

4 mesiace a má 4 časti, každý 
mesiac uverejníme v časopise, 
na internetových adresách
www.automagazin.sk
a www.vodicroka.sk, ako aj na našich 
sociálnych sieťach Facebook 
a Instagram päť otázok.

Pätice otázok zverejníme na našich 
webových stránkach:
Prvú päticu 1. apríla 2021
Druhú päticu 1. mája 2021
Tretiu päticu 1. júna 2021
Štvrtú päticu 1. júla 2021

Na odpovede čakáme vždy 
do konca príslušného mesiaca.

Otázky sú z oblasti bezpečnosti 
cestnej premávky, techniky, prvej 
pomoci a pod. V každej časti 
zo správnych odpovedí vyžrebujeme 
mená 8 účastníkov fi nálového kola.

Finálové kolo sa bude konať 
v sobotu 11. septembra 2021 v areáli 
Slovakia Ringu v Centre bezpečnej 
jazdy v Orechovej Potôni a bude 
pozostávať z teoretického testu 
a praktickej jazdy.

Pravidlá súťaže môžete nájsť aj 
na webových stránkach
www.vodicroka.sk
a www.automagazin.sk

V súťaži VODIČ ROKA 2021 môžete 
vyhrať:
hlavnú cenu, ktorou je osobné 
auto OPEL Mokka na dva 
týždne s plnou nádržou + 
víkendový pobyt pre 2 osoby 
v 4-hviezdičkovom hoteli 
na Slovensku + švajčiarske 
hodinky zn. Tissot a ďalších 
10 atraktívnych cien.

Organizátori Hlavní partneri
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!!! POZOR, SÚŤAŽ!!! POZOR, SÚŤAŽ!!!

Do súťaže sa môžu prihlásiť všetci 
občania SR, starší ako 18 rokov, 
držitelia platného vodičského 
oprávnenia skupiny B, pričom nie 
sú súčasne držitelia pretekárskej 
automobilovej licencie.

Zamestnanci usporiadateľov 
a partnerov a ich rodinní príslušníci 
nemôžu súťažiť.

Do súťaže sa môžete prihlásiť 
nasledovne:
a) Odpovedzte na minimálne 

4 otázky, ktoré nájdete 
pod hlavičkou VODIČ ROKA 2021 
v časopise a na webových 
stránkach www.automagazin.sk
a www.vodicroka.sk

b) Riadne vyplňte čestné vyhlásenie 
s požadovanými osobnými údajmi: 
meno, priezvisko, poštovú adresu, 
e-mailovú adresu, telefón a pod.

c) Odpovede a čestné vyhlásenie 
odošlite na adresu redakcie 
(tlačený formulár) alebo
www.automagazin.sk

Základné kolo súťaže VODIČ ROKA 
2021 uzavrieme 31. augusta 2021.

Účastníkov fi nálového kola 
vyžrebujeme nasledujúcim kľúčom: 
Z každej časti (každý mesiac) 
vyžrebujeme zo správnych odpovedí 
mená 8 účastníkov fi nálového kola. 
Na fi nálovom súťažnom kole sa 
zúčastní celkom 32 súťažiacich.

Zoznam fi nalistov zverejníme 
6. septembra 2021
na www.automagazin.sk
a www.vodicroka.sk

Finále súťaže VODIČ ROKA 2021 sa 
uskutoční v sobotu 11. septembra 

Osobné auto OPEL Mokka na dva 
týždne s plnou nádržou

+ víkendový pobyt pre 2 osoby 
v 4-hviezdičkovom hoteli 

na Slovensku

+ švajčiarske hodinky 
značky Tissot

HLAVNÁ CENA

2021 v areáli Slovakia Ringu 
v Orechovej Potôni od 9.00 do 16.00.

Finálové kolo bude pozostávať 
z teoretickej časti a praktickej jazdy.

Podmienky účasti vo fi nále
a) správne zodpovedané súťažné 

otázky
b) platné vodičské oprávnenie 

a občiansky preukaz
c) súhlas s pravidlami súťaže
d) súhlas s podmienkami GDPR

Súťaž bude hodnotiť odborná 
porota, ktorej členovia sú menovaní 
organizátormi súťaže.

S podrobnými pravidlami fi nále budú 
účastníci oboznámení v deň fi nále 
pred samotnou súťažou na mieste 
konania fi nále.

Vodič
roka

2021

Partneri



Zaškrtnuté 
správne odpovede 
na súťažné otázky 
spolu s vyplneným 
formulárom pošlite 
na adresu redakcie 
Auto magazín
Tallerova 10
811 02 Bratislava
do 30. apríla 2021.

Meno: .........................................................................  Priezvisko: ...........................................................................................

Adresa: .................................................................................................................................................................................................

E-mail: ..................................................................................................................................................................................................

Telefón: ...........................................................................................................................................  Vek: ....................................

Čestne vyhlasujem, že som držiteľom platného vodičského oprávnenia skupiny B a súhlasím s pravidlami 
súťaže vodiČ roka 2021.

Podpis: ................................................................

V súlade s nariadením a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujem týmto 
súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov na účely marketingu a súťaže vydavateľstvu 
Albatros Group, s. r. o., Tallerova 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35861088. Súhlas je možné kedykoľvek 
odvolať zaslaním žiadosti na adresu sídla vydavateľstva.
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1. Zastavením vozidla sa rozumie:
 prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vodiča
 každé prerušenie jazdy
 uvedenie vozidla do pokoja na čas potrebný na urýchlené naloženie a zloženie nákladu, 

najviac však 5 minút

2. S akými pohonmi je dostupný nový Opel Mokka, o ktorý zároveň súťažíte?
 s benzínovým
 s benzínovým a čisto elektrickým
 s benzínovým, dieselovým a čisto elektrickým

3. Pri základnej kardiopulmonálnej resuscitácii dospelého človeka, teda pri oživovaní 
umelým dýchaním a masážou srdca, dodržujeme zásadu:

 30 ráznych stlačení hrudníka a 2 vdychy z úst do úst pri zaklonenej hlave a zapchatom 
nose oživovaného

 2 rázne stlačenia hrudníka a 30 vdychov z úst do úst pri zaklonenej hlave a zapchatom 
nose oživovaného

 15 ráznych stlačení hrudníka a 15 vdychov z úst do úst pri zaklonenej hlave 
a zapchatom nose oživovaného

4. Ako sa volá kompletné havarijné poistenie od Kooperativy, ktoré ponúka 
motoristom?

  Auto Komplet 
  Koopratíva Casco
  Kompletné poistenie auta 

5. Ktoré auto prejde 
cez križovatku ako 
posledné?

 červené vozidlo
 žlté vozidlo
 zelené vozidlo

Súťažné otázky – 1. kolo 

Vodič
roka

2021 


