
 

 

PONUKA ŠKOLENÍ PRE STK 
 
Spoločnosť TESTEK servis, a.s. pripravila v spolupráci s poverenou technickou službou TESTEK, a.s. aj tento rok 

ponuku seminárov a školení pre STK. Na rozdiel od minulých rokov je ponuka tentoraz zameraná na dve nové 

cieľové skupiny z tejto oblasti - na majiteľov a štatutárov STK a na pracovníkov príjmu STK. Hoci kontrolní 

technici sú pravidelne školení, manažmentu a administratívnym pracovníkom STK takáto povinnosť z platných 

predpisov nevyplýva. Ponúkané školenia nie sú povinné, účastníkom však môžu sprostredkovať informácie o ich 

povinnostiach, právach a možnostiach predídenia a riešenia problémov v každodennej praxi, ako i o aktuálnom 

stave predpisov a celkovom dianí v oblasti. 

 

 

SEMINÁR PRE MAJITEĽOV A ŠTATUTÁROV STK 
 

Termín: 

15.6.2017 

Miesto: TESTEK, a.s., Vajnorská 137, Bratislava 

www.testek.sk/files/Skoliace_stredisko_info.pdf  

Cena: 99 € bez DPH 

 

Okruhy tém: 

 zodpovednosť majiteľa / štatutára ako fyzickej osoby z hľadiska súvisiacej legislatívy 

 relevantné pracovnoprávne predpisy 

 základy ochrany osobných údajov 

 zodpovednosť za škody pri výkone činnosti STK 

 povinnosti pri ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci 

 základné poznatky z ekonomiky STK 

 

Časový harmonogram:  

od 9:30  registrácia účastníkov 

10:00 až 13:00  prednášky a diskusia 

13:00 až 14:00  obed (catering na mieste) 

14:00 až 17:00  prednášky a diskusia 

od 17:30  večera, spoločenské posedenie a neformálna diskusia 

 (dopravu do reštaurácie a späť zabezpečuje organizátor) 

 

Uzávierka prihlášok je 8.6.2017. Maximálny počet účastníkov je obmedzený na 35 osôb. V prípade záujmu 

presahujúceho kapacitu seminára bude otvorený ďalší turnus na jeseň 2017.  

 

 

ŠKOLENIE ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV STK 

 

Termín: 

22.6.2017 

Miesto:  Hotel pod zámkom, 

  Hurbanovo nám. 1581/2, Bojnice 

  www.hotelpodzamkom.sk 

Cena:  podľa počtu prihlásených osôb: 

do 10 osôb        39 € bez DPH 

10 a viac osôb   29 € bez DPH 

 

Okruhy tém: 

 základná orientácia v predkladaných dokladoch 

 základná orientácia v kategorizácii vozidiel 

 vedenie pokladne, hotovosť a súvisiaca evidencia z hľadiska legislatívy 

 informačný systém IS STK , jeho možnosti a použitie 

 správa, evidencia a inventúra tovaru (protokoly, nálepky...) 

 školenie na zvládnutie komplikovaných situácií v styku so zákazníkom 

 

Časový harmonogram:  

od 11:00  registrácia účastníkov 

12:00 až 13:00  obed 

13:00 až 17:00  prednášky a diskusia 

 

Uzávierka prihlášok je 15.6.2017. Maximálny počet účastníkov je obmedzený na 45 osôb. V prípade záujmu 

presahujúceho kapacitu školenia bude otvorený ďalší turnus na jeseň 2017. 

 

Prihlásiť sa je možné e-mailom zaslaným na adresu skolenia@testek-servis.sk. Podrobnejšie 

informácie poskytuje na požiadanie organizátor p. Ladislav Jelinek, tel. číslo 0917 470 059. 

http://www.testek.sk/files/Skoliace_stredisko_info.pdf
http://www.hotelpodzamkom.sk/
mailto:skolenia@testek-servis.sk

