
Spoločnosť TESTEK servis, a.s.

v spolupráci s poverenými technickými službami 

technickej kontroly vozidiel TESTEK, a.s. a

emisnej kontroly motorových vozidiel S-EKA s.r.o.

organizuje školenie kontrolných technikov STK

ZMENY V PREDPISOCH PRE 

KONTROLY VOZIDIEL

Koná sa dňa

23.4.2015
(štvrtok)

od 9:00 do 14:00

Miestom konania je

Hotel Mních Bobrovec



PROGRAM ŠKOLENIA

Na školení vystúpia s prednáškami odborníci z poverených technických 

služieb technickej kontroly vozidiel TESTEK, a.s. a emisnej kontroly 

motorových vozidiel S-EKA s.r.o. 

Témy prednášok:

• Zmeny vykonávacích vyhlášok k zákonu č. 725/2004 Z. z. 

(Ing. Marián Rybianský, Ing. Peter Lenďák PhD.)

• Dopad zmien vyhlášok na vykonávanie technických kontrol 

(Ing. Marián Rybianský, Ing. Miroslav Šešera, Ing. Róbert Borsig)

• Informačný systém technickej kontroly vozidiel 

(Michal Poslušný)

• Kontrola brzdovej sústavy 

(Ing. Miroslav Šešera)

• Skúšky z odbornej spôsobilosti kontrolných technikov 

(Ing. Róbert Borsig)

• Emisné kontroly 

(Ing. Peter Lenďák PhD.)

Organizátor školenia si vyhradzuje právo uvedené témy upraviť, doplniť 

alebo rozšíriť na základe podnetov od účastníkov školenia.

Podnety prosíme zaslať najneskôr do 17.4.2015 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

Kontaktná osoba: Ing. Marián Rybianský, tel. 0904555890,

e-mail: skolenia@testek-servis.sk
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PRIHLÁSENIE NA ŠKOLENIE

Prihlásiť sa na školenie možno e-mailom zaslaným na adresu 

skolenia@testek-servis.sk najneskôr 16.4.2015.

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).

CENA ŠKOLENIA

Cena za školenie jednej osoby je 49,00 € bez DPH (58,80 € vrátane 20 % 

DPH). Cena zahŕňa okrem samotného školenia aj občerstvenie a obed.

Zaplatiť možno výhradne bankovým prevodom na účet organizátora 

školenia, pričom platba v sume 58,80 € za každú prihlásenú osobu musí byť 

na účet pripísaná najneskôr 21.4.2015. 

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

Miestom školenia je Horský hotel Mních***, Bobrovec 909, 032 21 Liptovský 

Mikuláš. Podrobnosti možno nájsť na internetovej stránke hotela 

www.hotelmnich.sk. Prípadné požiadavky na ubytovanie v mieste školenia 

je potrebné adresovať priamo hotelu.
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