SEMINÁR PRE MAJITEĽOV A ŠTATUTÁROV STK 2018
(aktualizácia 13.8.2018)
V máji 2018 sa udialo viacero zásadných zmien, ktoré sa dotkli oblasti technickej kontroly
vozidiel. Spoločnosť TESTEK servis, a.s. v spolupráci s technickou službou technickej kontroly
TESTEK, a.s. pôvodne plánovala usporiadať ďalší ročník seminára pre majiteľov a štatutárov
STK ešte pred účinnosťou týchto zmien, oneskorenie legislatívneho procesu však nakoniec
spôsobilo posun všetkých termínov. Na seminár tak ostal priestor už len v júni. Veríme však, že
hoci v neskoršom termíne, predmet a vybrané témy seminára budú napriek tomu pre Vás ako
majiteľov a štatutárov STK zaujímavé.
Pre veľký záujem, ktorý sme kvôli obmedzenej kapacite miesta konania nemohli uspokojiť
v júni, organizujeme aj ďalší turnus seminára, 13.9.2018 v úplne nových priestoroch
kongresového centra hotela Color.
SEMINÁR PRE MAJITEĽOV A ŠTATUTÁROV STK 2018
Termín:
13.9.2018

Miesto:
HOTEL COLOR ***
Pri Starom mýte 1, Bratislava
www.hotelcolor.sk

Cena: 149 €
bez DPH

Okruhy tém:
 nová legislatíva od 20.5.2018, nové povinnosti a riziká pre majiteľov a štatutárov STK
(prednášatelia z Ministerstva dopravy a výstavby SR a advokátskej kancelárie Kompan &
Sabol)
 certifikovaný systém protikorupčného manažérstva podľa ISO 37000 (prednášateľka
z medzinárodnej certifikačnej organizácie Bureau Veritas)
 minimálne požiadavky na riadenie kvality STK
 odborný dozor vykonávaný technickou službou
 priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly
V cene seminára dostane každý účastník editovateľnú vzorovú sadu dokumentácie
spĺňajúcej požiadavky na riadenie kvality STK podľa § 21 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.!
Časový harmonogram:
od 9:30
registrácia účastníkov
10:00 až 13:00 prednášky a diskusia
13:00 až 14:00 obed
14:00 až 17:00 prednášky a diskusia
od 17:30
večera, spoločenské posedenie a neformálna diskusia (HOTEL COLOR ***,
Pri Starom mýte 1, Bratislava, www.hotelcolor.sk)
Prihlásiť sa možno do 1.9.2018 e-mailom zaslaným na adresu skolenia@testek-servis.sk.
Prosíme uviesť aj prípadný záujem o večeru a spoločenské posedenie. Podrobnejšie
informácie poskytuje na požiadanie organizátor p. Ladislav Jelinek, tel. číslo 0917
470 059.
V prípade záujmu je možné zaistiť si ubytovanie priamo v hoteli COLOR*** individuálne
prostredníctvom rezervačného formulára na www.hotelcolor.sk.

