SEMINÁR
PRE DRŽITEĽOV POVOLENIA NA ZRIADENIE STK
Vážená pani, vážený pán,
v mene spoločnosti TESTEK servis, a.s., ktorá je sesterskou spoločnosťou technickej služby technickej kontroly
TESTEK, a.s., by sme Vás ako štatutára alebo majiteľa spoločnosti pripravujúcej sa na zriadenie STK radi oslovili
s ponukou odborného seminára.
Jednou z dlhodobých aktivít spoločnosti TESTEK servis je odborné vzdelávanie nad rámec školení predpísaných
pre STK zákonom. Usporadúvame školenia a semináre, a to ako pre personál STK, tak aj pre štatutárov
a majiteľov STK. V júni a septembri 2018 zorganizovala spoločnosť TESTEK servis v spolupráci s technickou
službou TESTEK dva turnusy špecializovaného seminára pre prevádzkovateľov STK, zameraného na tohtoročné
veľké legislatívne zmeny. Seminár mal v odborných kruhoch veľký ohlas, okrem štatutárov a majiteľov existujúcich
STK sa na ňom zúčastnilo i niekoľko držiteľov povolenia na zriadenie STK.
Práve ich reakcie nás priviedli k myšlienke pripraviť na december 2018 ešte jeden seminár, tentoraz skladbou tém
a prednášaných príspevkov prispôsobený problematike zriaďovania novej STK.
Veríme, že predmet a nižšie uvedené témy seminára budú pre Vás zaujímavé. Mali by Vám pomôcť vyriešiť aspoň
časť problémov, s ktorými sa pri príprave na zriadenie STK stretávate. Súčasne Vám umožnia už teraz nahliadnuť
hlbšie do problematiky prevádzky STK, súvisiacich povinností a rizík, s ktorými sa budete stretať po zriadení STK.
Budeme radi, ak na náš seminár prídete.
S úctou
Predstavenstvo spoločnosti TESTEK servis, a.s.

SEMINÁR PRE DRŽITEĽOV POVOLENIA NA ZRIADENIE STK
Termín:
4.12.2018

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

Cena: 149 €
bez DPH

Okruhy tém:
• nová legislatíva od 20.5.2018 a zriaďovanie STK (prednášatelia z Ministerstva dopravy a výstavby SR a
advokátskej kancelárie Kompan & Sabol)
• certifikovaný systém protikorupčného manažérstva podľa ISO 37001 povinný pre STK (prednášateľka
z medzinárodnej certifikačnej organizácie Bureau Veritas)
• poradenstvo v procese certifikácie podľa ISO 37001 (prednášateľ zo spoločnosti TESTEK servis)
• minimálne požiadavky na riadenie kvality STK (prednášateľ zo spoločnosti TESTEK)
• odborný dozor vykonávaný technickou službou (prednášateľ zo spoločnosti TESTEK)
• počiatočné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly (prednášateľ zo spoločnosti
TESTEK)
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 15.11.2018 e-mailom zaslaným na adresu skolenia@testek-servis.sk. Prosíme v texte uviesť
aj prípadný záujem o večeru a spoločenské posedenie. Podrobnejšie informácie poskytneme na vyžiadanie emailom alebo telefonicky na čísle 0904 555 890.
V prípade záujmu je možné zaistiť si ubytovanie priamo v hoteli COLOR*** individuálne prostredníctvom
rezervačného formulára na www.hotelcolor.sk.
Všetky informácie o spoločnostiach TESTEK a TESTEK servis nájdete na www.testek.sk a www.testek-servis.sk

