
 

 

AVÍZO ŠKOLENÍ PRE STK 
 

 
Vážení majitelia a štatutári STK, 

 

  

spoločnosť TESTEK servis, a.s. pripravuje aj tento rok ponuku seminárov a školení pre STK. Na 

rozdiel od minulých rokov by sme sa tentoraz radi zamerali na dve nové cieľové skupiny z tejto 

oblasti: 

 

majiteľov a štatutárov STK a pracovníkov a pracovníčky príjmu STK. 
 

Predpisy o STK sa menia prakticky neustále. A to nielen tie, ktoré sa týkajú priamo posudzovania 

vozidiel. Menia sa aj tie, ktoré upravujú celkový chod STK a súvisiacu administratívu. 

Hoci kontrolní technici sú pravidelne školení, manažmentu STK takáto povinnosť zo zákona 

nevyplýva. Napriek tomu, ako ukazujú aj skúsenosti z posledného obdobia, je výhodou, ak vedenie 

STK má systematicky sprostredkované informácie o svojich povinnostiach, právach a možnostiach 

predídenia a riešenia problémov.  

V rovnakej situácii ako manažment STK sú dnes aj pracovníci alebo pracovníčky príjmu STK. Ich 

chyby sú štátnou správou sankcionované rovnako, ako chyby technikov. Aj v ich prípade platí, že 

informovanosť je najlepšou ochranou pred vznikom problémov.  

 

Pre majiteľov / štatutárov STK pripravujeme samostatný seminár v júni 2017 s nasledovnými 

témami: 

 

- 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 

- iné Vami navrhnuté témy 

 

Súčasťou bude i neformálna diskusia účastníkov s prednášajúcimi pri večeri na záver seminára. 

 

Pre pracovníkov / pracovníčky príjmu STK pripravujeme samostatné školenie v júni 2017, na 

ktorom Vám chceme priblížiť nasledovné témy: 

 

- 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 

- iné Vami navrhnuté témy 

 

Veríme, že Vás uvedené témy oslovia. Taktiež by nás tešilo, keby ste doplnili ďalšie témy, ktoré by 

Vás ešte zaujímali.  

 

Účelom tohoto avíza je aj zistiť predbežný záujem o uvedené školenia. Váš nezáväzný predbežný 

záujem o jednotlivé školenia oznámte prosím do 30. mája  2017 na adresu skolenia@testek-servis.sk, 

alebo telefonicky organizátorovi p. Ladislavovi Jelinkovi na číslo 0917 470 059 

Bližšie údaje dostanete včas prostredníctvom našej webovej stránky alebo e-mailom. 
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