Seminár pre záujemcov o zavedenie povinného
systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001 na STK
Vážená pani, vážený pán,
v mene spoločnosti TESTEK servis, a.s. by sme Vás ako štatutára alebo majiteľa spoločnosti chceli
osloviť s ponukou odborného seminára na aktuálnu tému - zavedenie certifikovaného systému
manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001, ktoré je jednou z nových povinností uložených
prevádzkovateľom STK platnou legislatívou.
Seminár sa koná s podporou a účasťou odborníkov zo spoločností TESTEK, a.s., Bureau Veritas
Slovakia s.r.o. a APS Consulting, s.r.o. Seminár má rovnaký rozsah a obsah, ako obdobné podujatia,
ktoré sme organizovali vo februári a marci 2019. Súčasťou seminára bude aj ponuka služieb v oblasti
poradenstva pri zavádzaní a v oblasti certifikácie systému manažérstva proti korupcii.
Veríme, že predmet a nižšie uvedené témy seminára budú pre Vás zaujímavé. Budeme radi, ak na náš
seminár prídete.
S úctou
Predstavenstvo spoločnosti TESTEK servis, a.s.

SEMINÁR PRE ZÁUJEMCOV O ZAVEDENIE POVINNÉHO
SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII PODĽA ISO 37001 NA STK
Termín:
17.1.2020

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

Cena:
pre prihlásených účastníkov
zdarma!

Okruhy tém:
• zákon č. 106/2018 Z. z. a povinnosť zavedenia certifikovaného systému protikorupčného
manažérstva na STK (Ing. Marián Rybianský, TESTEK, a.s.)
• certifikovaný systém protikorupčného manažérstva podľa ISO 37001 povinný pre STK
(prednášateľka z medzinárodnej certifikačnej organizácie Bureau Veritas)
• poradenstvo v procese certifikácie podľa ISO 37001 (prednášatelia zo spoločnosti APS Consulting,
s.r.o. – partnerskej organizácie TESTEK servis pri poradenstve pri zavádzaní systému manažérstva
podľa ISO 37001)
Časový harmonogram:
od 9:30
prezentácia účastníkov
10:00 až 12:30 prednášky
12:30 až 13:30 obed (catering na mieste)
13:30 až 15:00 diskusia
Prihlásiť sa je potrebné vopred e-mailom zaslaným na adresu skolenia@testek-servis.sk, najneskôr do
9.1.2020. Akcia je určená výhradne pre prevádzkovateľov STK a držiteľov povolenia na zriadenie STK.
Počet miest na seminári je obmedzený, v prípade záujmu prevyšujúceho kapacita usporiadame ďalšie
turnusy seminára v najbližších mesiacoch.
Podrobnejšie informácie poskytneme na vyžiadanie e-mailom alebo telefonicky na čísle 0917 470 059.
Všetky informácie o spoločnostiach TESTEK a TESTEK servis nájdete na www.testek.sk a www.testek-servis.sk

