Spoločnosť TESTEK servis, a.s.
v spolupráci s poverenými technickými službami
technickej kontroly vozidiel TESTEK, a.s. a
montáže plynových zariadení IGAS, s.r.o.

usporiada školenie kontrolných technikov STK

K AKTUÁLNYM TÉMAM
TECHNICKEJ KONTROLY
VOZIDIEL
Koná sa v ôsmich jednodňových
turnusoch v termínoch

11., 12., 13. a 14.4.2016 v Košiciach
a
18., 19., 20. a 21.4.2016 v Bratislave
od 9:00 do 15:00

PROGRAM ŠKOLENIA
Na školení vystúpia s prednáškami prednášatelia z poverených
technických služieb technickej kontroly vozidiel TESTEK, a.s. a montáže
plynových zariadení IGAS, s.r.o.
Témy prednášok:
•

Ing. Marián Rybianský: Aktuálne z technických kontrol

•

Ing. Miroslav Šešera, Ing. Peter Ondrejka: Nový rozsah prenosov z
valcových skúšobní bŕzd, praktické použitie metódy referenčných
brzdných síl (vrátane ukážky), kontrola elektronickej parkovacej brzdy v
praxi (vrátane ukážky)

•

Michal Poslušný: Odpovede na otázky k používaniu informačného
systému technickej kontroly vozidiel a monitorovacích záznamových
zariadení

•

Ing. Róbert Borsig: Čo je a čo nie je systém čelnej ochrany,
posudzovanie počtu miest na sedenie, údaje v dokladoch o evidencii
vozidiel

•

Ing. Róbert Borsig: Štatistiky skúšok z odbornej spôsobilosti

•

Ing. Pavol Vincek: Posudzovanie spájacích zariadení

•

Ing. Viliam Šedo, Ing. Július Csík, Ing. Pavol Vincek: Plynové zariadenia,
iné alternatívne pohony

Organizátor školenia si vyhradzuje právo uvedené témy upraviť, doplniť
alebo rozšíriť na základe podnetov od účastníkov školenia.
Podnety prosíme zaslať najneskôr do 4.4.2016 e-mailom na adresu
skolenia@testek-servis.sk. Na rovnakú adresu možno vopred zaslať i otázky
do diskusie.

ORGANIZÁCIA ŠKOLENIA
Organizátorom školenia je spoločnosť TESTEK servis, a.s., Plachého 14,
841 02 Bratislava.
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka číslo: 5977/B.
IČO: 47824972, DIČ: 2024115764, IČ DPH: SK2024115764

RÁMCOVÝ ČASOVÝ ROZVRH
Rámcový časový rozvrh je pre každý z ôsmich turnusov rovnaký:

9:00 – 10:30

prednášky

10:30 – 11:00

občerstvenie

11:00 – 13:00

prednášky, diskusia

13:00 – 14:00

obed

14:00 – 15:00

praktické ukážky

Organizátor školenia si vyhradzuje právo rámcový časový rozvrh upraviť.

PRIHLÁSENIE NA ŠKOLENIE
Prihlásiť sa na školenie možno e-mailom zaslaným na adresu
skolenia@testek-servis.sk najneskôr 6.4.2016.

Z textu správy musí vyplývať zámer záväzného prihlásenia na školenie. V
správe ďalej musí byť uvedené meno účastníka alebo účastníkov školenia
a identifikácia subjektu, ktorému bude cena školenia fakturovaná (názov,
adresa, IČO, DIČ, IČ DPH).
V prípade účasti viacerých kontrolných technikov z jednej STK
odporúčame prihlásiť ich do rôznych turnusov tak, aby nebola prevádzka
STK narušená.
Kapacita jednotlivých turnusov je obmedzená, môže tak nastať potreba
presunu účastníkov medzi turnusmi. Prosíme preto v texte e-mailu uvádzať i
meno a telefónne číslo osoby, s ktorou bude možné prípadné zmeny
operatívne dohodnúť.
Organizátor školenia nezabezpečuje ubytovanie účastníkov v mieste
školenia.
Pre informácie o voľných miestach v jednotlivých turnusoch a ďalšie
podrobnosti o školení je potrebné volať tel. č. 02/635 30 258, 0911 565 125
(Ing. Borsig).

CENA ŠKOLENIA
Cena za školenie jednej osoby je 49,00 € bez DPH (58,80 € vrátane 20 %
DPH).
Pri počte prihlásených nad 20 osôb je možné individuálne dohodnúť
zľavu.
Cena zahŕňa okrem samotného školenia aj aktuálne vydanie publikácie
„Predpisy pre technické kontroly vozidiel (marec 2016)“, občerstvenie
počas školenia a obed.
Zaplatiť možno výhradne bankovým prevodom na účet organizátora
školenia.
Bankové spojenie TESTEK servis, a.s.:
IBAN: SK80 0200 0000 0033 1152 2053 BIC: SUBASKBX
Konštantný symbol: 0308

Ako variabilný symbol prosíme uviesť číslo predfaktúry, ktorá Vám bude
zaslaná e-mailom v odpovedi na prihlášku na školenie.

MIESTO ŠKOLENIA
11., 12., 13. a 14.4.2016 v Košiciach:
prednášky:
Technická univerzita v Košiciach, Boženy Němcovej 32, Košice,
1. poschodie (mapa)
praktické ukážky:
STK u Chrobáka, Priemyselná 2, Košice (mapa)

18., 19., 20. a 21.4.2016 v Bratislave:
školiace stredisko TESTEK, a.s., Vajnorská 137, Bratislava (mapa)

