profesijné občianske združenie

Školenie kontrolných technikov STK
k novým metodickým pokynom
konané pod záštitou
riaditeľa odboru cestnej dopravy a regulácie cestnej dopravy
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Mgr. Jaroslava Ozimaniča

Pre kontrolných technikov
len z bratislavského, trnavského a nitrianskeho kraja
v dňoch 6. a 7. mája 2013 od 8,00 do 14,00
v Inštitúte pre verejnú správu,
ul. M.Schneidera Trnavského 1/A 844 10 Bratislava
( http://www.ivs.sk/), tel.: 02 / 64 36 20 80

Školitelia: poverené technické služby

Organizátori
Organizátor:
• Národná asociácia STK – profesijné občianske združenie

Spolupracujúce organizácie:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
TESTEK, s.r.o. – poverená technická služba pre technické kontroly vozidiel
S-EKA, s.r.o. – poverená technická služba pre emisné kontroly mot. vozidiel
IGAS s.r.o. – poverená technická služba pre montáž plynových zariadení

Tematické zameranie
Časť I – technické kontroly vozidiel
- Metóda referenčných brzdných síl a jej použitie pri kontrole brzdových
sústav vozidiel nad 3,5 t (prednášajúci Bc. Miroslav Šešera)
- Monitorovacie záznamové zariadenia a metodický pokyn na ich
používanie (prednášajúci Michal Poslušný a Ing. Marián Rybianský)
- Skúsenosti zo zavedenia novej verzie ISTK (prednášajúci Michal
Poslušný)
- Aktuálne z oblasti technickej kontroly vozidiel (prednášajúci Ing. Róbert
Borsig a všetci ostatní prítomní za TESTEK)
Časť II – emisné kontroly motorových vozidiel
- Overovanie pracovísk z dôvodu nariadenia obvodných úradov CDPK
- Povinnosti technikov pri práci s monitorovacím záznamovým zariadením
- Skúsenosti zo zavedenia novej verzie AISEK
- Aktuality z oblasti emisných kontrol (Ing. Lenďák, Ing. Varšava)
Časť III – kontroly plynových zariadení motorových vozidiel
- popis zapojenia a jednotlivých komponentov
- kontrola dokladov a štítkov o schválení - komponentov i prestavaného
vozidla
- kontrola tesnosti
- najčastejšie nedostatky

Rámcový program školení
• 6.5.2013:
8.00 - 10.00 hod. – odborné prednášky
10.00 - 10.30 hod. – občerstvenie
10.30 - 12.00 hod. – odborné prednášky
12.00 - 13.00 hod. – obed

13.00 - 14,00 diskusia hod. – ukončenie

• 7.5. 2013:
8.00 - 10.00 hod. – odborné prednášky
10.00 - 10.30 hod. – občerstvenie
10.30 - 12.00 hod. – odborné prednášky
12.00 - 13.00 hod. – obed
13.00 - 14,00 diskusia hod. – ukončenie

Organizácia a informácie:
• Ing. Ladislav Jelinek - tajomník Národnej asociácie STK
mobil: 0917 470 059, email: l.jelinek@orangemail.sk www.stk-asociacia.sk
Inštitút pre verejnú správu Bratislava:
Súradnice: 48.17671530499476,17.04560526054388
Spojenie MHD:
Električka č. 4 a 5 - zastávka Damborského
Autobus č. 34 - zastávka Damborského
Autobus č. 83 - zastávka Damborského

Prihlásenie účasti na školenie je možné len na stránke NA STK
http://www.stk-asociacia.sk/Start.aspx?PAR=AKC
Pracovníkov jednej STK je pri ich dostatočnom počte možné rozdeliť na dva
dni, aby prevádzka STK bola plynule zabezpečená.

Uzávierka záväzných prihlášok je dňa 2. mája 2013.
Z kapacitných dôvodov je obmedzená účasť účastníkov seminára. Organizátor si, v
prípade záujmu prevyšujúceho kapacity, vyhradzuje právo obmedziť počet
účastníkov z jednej organizácie, alebo presunúť ich na iný termín a miesto.
Ubytovanie nezabezpečujeme a nie je obsiahnuté v poplatku za školenie. Z
technických a organizačných dôvodov sa budú môcť zúčastniť školenia len kontrolní
technici, ktorí boli do stanoveného termínu riadne nahlásení a uhradili poplatok za
školenie.

Poplatky
Poplatok za školenie je 45,- eur. vrátane DPH za každého kontrolného technika
- účastníka školenia (Národná asociácia STK je platca DPH)

Platba na mieste pred začiatkom školenia alebo po ňom nie je možná.
Poplatok za seminár prosíme uhradiť obratom prevodom na účet Národnej asociácie
STK najneskôr však do 2. mája 2013 ( platí termín pripísania na účet NA STK)
- číslo účtu NA STK: 2629120527/1100
- konštantný symbol: 0308
- variabilný symbol: automaticky sa vygeneruje po vyplnení prihlášky na
stránke NA STK, bude Vám automaticky poslaný e-mailom, prosíme použiť
pri úhrade

Faktúra, ako daňový doklad o platbe, Vám bude vydaná pri prezentácii, prípadne
zaslaná poštou. Poplatok za seminár je vrátane DPH a je podľa zákona NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov stanovený dohodou, ktorú
potvrdíte poukázaním poplatku za školenie na účet NA STK. Zahŕňa náklady na
organizáciu a technické zabezpečenie seminára. Obed a občerstvenie pre účastníkov
sú zahrnuté v poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok za seminár nevracia.

www.stk-asociacia.sk
Prevádzkovatelia 43 staníc technickej kontroly v Slovenskej republike sa v záujme
potreby jednotného presadzovania svojich spoločných záujmov uzniesli na založení
združenia. Konajú tak na podporu a ochranu podnikania svojich členov,
bez politických zámerov a nezastupujú žiadne iné záujmové skupiny. Cieľom
činnosti združenia je združovať prevádzkovateľov staníc technickej kontroly,
prispievať k zvyšovaniu kvality práce staníc technickej kontroly, presadzovať záujmy
členov združenia v rezorte cestnej dopravy, zastupovať svojich členov vo vzťahu
k štátnym a iným orgánom v SR a v zahraničí a vo vzťahu k ostatným orgánom,
organizáciám a zväzom.
NÁRODNÁ ASOCIÁCIA STK - profesijné občianske združenie
so sídlom Račianska 184/B, 831 54 Bratislava
Poštová adresa: Ušiakova 8, 841 01 Bratislava
IČO: 42 136 547, IČ DPH: SK2022721954 DIČ: 2022721954
Združenie je zaregistrované na Ministerstve vnútra SR, č. VVS/1-900/90-32681

