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1.

PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽA

Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. za rok 2009 napriek
nepriaznivému ekonomickému prostrediu, ktoré bolo ovplyvnené
predovšetkým celosvetovou hospodárskou krízou, dosiahol veľmi
dobré ekonomické výsledky a zabezpečil podmienky pre jeho ďalší
rozvoj.
Napriek nepriaznivým očakávaniam a schválením „Krízového
plánu r. 2009“ nebolo potrebné k tomuto variantu pristúpiť, čo sa veľmi
pozitívne odrazilo v pracovnej klíme v celom podniku.
Citlivý a etický prístup voči zákazníkom predovšetkým
v platobnej disciplíne bol založený na vzájomnom konsenze, čo
zákazníci veľmi ocenili a nedošlo pri tom k zhoršeniu platobnej
schopnosti podniku.
O dosiahnutých dobrých výsledkoch rozhodlo:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• dobrá tímová práca vedenia cez stredný manažment až po
výkonových zamestnancov
• vysoký stupeň disciplinovanosti, vzájomného pochopenia a pomoci
správne organizovaná a kontrolovaná práca
dodržiavanie vnútropodnikovej a štátnej legislatívy
rýchlosť a pravdivosť prenášaných informácií a údajov
priama zodpovednosť za príslušné procesy
starostlivosť o zákazníkov a ponuka nových služieb
vytváranie dobrej pracovnej klímy zamestnancom a ich motivovanie a ohodnocovanie podľa
zásluhovosti
príprava a realizácia rozvojových zámerov do praxe
kvalita, odbornosť, etika, rýchlosť a primeraná cena služieb
správny prenos kompetencií v právach a povinnostiach na manažérskych a výkonných funkciách
využívanie marketingových prostriedkov na získanie nových zákazníkov inováciou a aktualizáciou
propagačných materiálov a internetovej stránky, vydávanie spravodajcu, osobným stykom so
zákazníkmi a pod.

V roku 2009 v oblasti BOZP a PO nevznikli žiadne mimoriadne udalosti. V oblasti stabilizácie
zamestnancov bol vhodne využívaný sociálny program.
Ponuka komplexných služieb, ich kvalita, plnenie v reálnom čase, ale i cena sú atribúty, na
základe ktorých sa zákazník rozhodol realizovať zákazky práve v TSÚ.
Rok 2009 znamená už 58 rokov skúšobníckych činností a odborných služieb v národnom
a medzinárodnom postavení podniku.
TSÚ získal za kvalitu služieb uznanie vo forme ocenenia „Ocenený finalista“ Národnej ceny SR
za kvalitu za rok 2009.
V rozvojových zámeroch vybudoval novú skúšobňu na skúšky solárnych kolektorov
a rozpracoval rozvojové zámery do r. 2015.
Vo svojich službách spolupracuje nielen so zriaďovateľom ÚNMS SR, ale i MVRR SR, MDPT
SR, MŽP SR, MZ SR, MF SR, MŠ SR a MH SR.
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2.

HISTÓRIA

1949

1950

1952

1955

1958
1960
1965
1969
1973–1991
1975

1992
1993

1993
1998
1998

1999
1999
2000
2000

2000

Rozhodnutie
Ministerstva
strojárenstva v Prahe, č.j. 12457/50V-IV-1,
o vzniku
výskumného
a vývojového závodu ako súčasť
Kovotechny Praha.
Vznik výskumného a vývojového
závodu Kovotechna Piešťany, ako
súčasť Kovotechny Praha, ktorého
hlavnou náplňou bol výskum, vývoj
a skúšanie výrobkov predovšetkým
kovového spotrebného tovaru.
Skúšobňa výrobkov a materiálov –
počiatočný sortiment tvoril kovový
spotrebný tovar, neskôr liečebné
nástroje
a prístroje,
domáce
strojčeky, kovový riad, obaly,
rysovacie a meracie potreby, neskôr
sa uplatnili metrologické činnosti.
K 1. 3. 1955 získala skúšobňa v Piešťanoch „autorizáciu", t.j. oprávnenie vydávať
osvedčenia a skúšať všetky materiály a polotovary používané v strojárskom priemysle.
Táto autorizácia platila až do roku 1965.
„akostné značkovanie výrobkov“ – Piešťanský závod Kovotechna Praha.
Kovotechna závod 04 – autorizovaná skúšobňa Piešťany je súčasťou VHJ Kovový tovar
v Trnave.
Dňom 1. 1. 1965 bol zriadený Strojírenský zkušební ústav v Brne (SZÚ) a skúšobňa
v Piešťanoch sa stala jednou z jeho pobočiek.
Zámer na výstavbu nového skúšobníckeho objektu.
Výstavba nových areálov skúšobne.
Dňom 1. 1. 1975 vznikol z pobočky v SZÚ v Piešťanoch Československý ústav pre
atestáciu prístrojov a zariadení - SKTC č. 243 ako právne samostatná štátna
hospodárska organizácia podriadená Úradu pre normalizáciu a meranie v Prahe.
Zmena názvu: Československý ústav pre atestáciu prístrojov a zariadení (ČSÚSPZ) sa
mení na Technický skúšobný ústav (TSÚ).
Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa k 1. 1. 1993 zriaďovateľom TSÚ Piešťany
stal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR s autorizačnou značkou
SKTC-104.
Vznik štátnej skúšobne pod označením SKTC-104.
Od 1. 6. 1998 nesie ústav názov Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p.
Od 1. 10. 1998 je ústav autorizovaný MVRR SR podľa zákona č. 90/98 Z. z.
o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 413/2000 Z. z s autorizačnou značkou CIS
03/1998 na výkon certifikácie preukazovania zhody, vykonávanie inšpekcie a ako
skúšobné laboratórium.
Od 21.11.1999 má vybudovaný a certifikovaný systém kvality podľa noriem
STN EN ISO 9002.
TSÚ Piešťany, š. p. obdržal ocenenie predsedu ÚNMS SR: "Pamätná medaila pri
príležitosti 80 rokov metrológie na Slovensku" .
TSÚ Piešťany, š. p. obdržal cenu „Skúšobňa roka SR 1999“.
Od 1.1.2000 je ústav autorizovaný ÚNMS SR podľa zákona č. 264/1999 Z. z.
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. v rozsahu certifikácie, skúšania a
inšpekcií. Riadi sa nariadeniami vlády č. 391 – 395 zo 16.12.1999, č. 400 z 22.12.1999
;v znení nariadenia vlády č. 13 z 25.02.2001, č. 425 z 8.12.2000, č. 433 z 18.12.2000, č.
513 z 28.11.2001 a č. 571 z 6.12.2001.
K 1.1.2000 má Slovenskou národnou akreditačnou službou akreditované všetky
skúšobné a metrologické laboratóriá a tiež certifikačný orgán na certifikáciu výrobkov
podľa STN EN 45011.
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2000
2000

2001

2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

2003

2003

2003

2003

2003
2003
2004

2004
2004

2004
2004

TSÚ Piešťany, š. p. obdržal od predsedu ÚNMS SR „Cenu predsedu za prínos v oblasti
technickej normalizácie“.
TSÚ Piešťany, š. p. obdržal ocenenie za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo finále
súťaže „Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu za rok 2000“ v kategórii veľké
organizácie služieb.
Ústav je akreditovaný Ruskou federatívnou republikou v systéme GOST-R pod číslom
POCC SK.0001.21AЮ23 na vykonávanie skúšok strojárskych výrobkov a spotrebného
tovaru.
TSÚ Piešťany, š. p. sa stal Laureátom ceny ÚNMS SR za metrológiu za rok 2000.
Nadácia Slovak Gold udelila TSÚ Piešťany, š.p. Certifikát ochrannej značky kvality
No 24/2001 a Zlatú medailu SLOVAK GOLD.
TSÚ Piešťany, š. p. obdržal „Cenu predsedu ÚNMS SR za skúšobníctvo“.
TSÚ Piešťany, š. p. sa stal víťazom súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu
za rok 2001 v kategórii Veľké organizácie poskytujúce služby.
TSÚ Piešťany, š. p. obdržal Zlatú medailu SOPK za mimoriadne zásluhy o rozvoj
slovenského zahraničného obchodu a podnikania.
TSÚ Piešťany, š. p. obdržal „Cenu predsedu ÚNMS SR za metrológiu“ za 50 rokov
aktívnej činnosti v oblasti metrológie.
Oddelenie technickej akustiky obdržalo pri príležitosti Dňa skúšobníctva „Cenu predsedu
ÚNMS SR za skúšobníctvo 2002“.
TSÚ Piešťany, š. p. má akreditované všetky laboratória Slovenskou národnou
akreditačnou službou SNAS podľa STN EN ISO/IEC 17025.
Akreditácia inšpekčného orgánu podľa požiadaviek normy STN EN 45004.
Akreditácia certifikačného orgánu systémov manažérstva CERTITECH podľa požiadaviek
normy STN EN 45012.
V roku 2002 si TSU Piešťany, š. p. slávnostne pripomenul 50. výročie svojej činnosti,
ktorá je spojená predovšetkým so skúšaním, hodnotením, certifikáciou a inšpekciou
strojárenskej produkcie a výrobkov spotrebného tovaru.
TSÚ Piešťany, š. p. m
od 11. 06. 2003 pre svoje služby zavedený, udržiavaný
a fungujúci systém manažérstva
kvality,
ktorý
spĺňa
požiadavky
normy
STN EN ISO 9001:2001.
TSÚ Piešťany, š. p. uzavrel dohodu o vzájomnom uznávaní výsledkov skúšok s
najväčšou bieloruskou skúšobňou Bieloruským štátnym ústavom štandardizácie
a certifikácie (BelGISS) pre strojárske výrobky.
TSÚ Piešťany, š. p. je od 1. 7. 2003 Notifikovaným
orgánom EÚ č. 1299 pre posudzovanie zhody výrobkov
podľa týchto smerníc EÚ: č. 98/37/EC Bezpečnosť
strojov a č. 73/23/EEC Nízke napätie.
TSÚ Piešťany, š. p. je od 1. 12. 2003 Kompetentným
orgánom EÚ pre smernicu EÚ č. 89/336/EEC
Elektromagnetická kompatibilita.
Ocenenie ÚNMS SR a SSK ,,TOP manažérov kvality roku 2003“ – individuálne ocenenie
Ing. Martina Miklánka.
Cena predsedu ÚNMS SR za skúšobníctvo - ocenenie kolektívu pracovníkov Skúšobne
plynových spotrebičov.
TSÚ Piešťany má uzavreté dohody o spolupráci s Bieloruským štátnym ústavom
štandardizácie a certifikácie (BelGISS) a s Bieloruským štátnym ústavom metrológie
(BelGIM) o vzájomnom uznávaní výsledkov skúšok.
Získanie akreditácie, autorizácie Gosstandart Bielorusko.
Získanie ďalších notifikácií podľa smerníc EÚ:
• č. 88/378/EEC
Bezpečnosť hračiek
• č. 90/396/EEC
Spotrebiče plynných palív
• č. 92/42/EEC
Účinnosť teplovodných kotlov
• č. 97/23/EC
Tlakové zariadenia
• č. 87/404/EEC
Jednoduché tlakové nádoby
• č. 2000/14/EC
Emisie hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore
• č. 89/106/EHS
Stavebné výrobky
Získanie poverenia MDPT SR na skúšanie, certifikáciu dopravných a prepravných
prostriedkov na prepravu skaziteľných potravín – ATP.
Zavedenie do zoznamu medzinárodných skúšobní a akceptácia vydaných certifikátov
podľa dohody ATP od ECONOMIC COMMISION FOR EUROPE INLAND
TRANSPORT COMMITTEE pri OSN.
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2006
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2006
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2007
2007
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2008
2008
2008
2008

Podpísanie dohody o spolupráci s Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu
a štátne overovanie kvality.
Dobudovanie skúšobne pre kotly na pevné palivá v Pobedíme.
Realizácia nového zákona č. 171/2006 Z.z. o hazardných hrách a získanie poverenia
z MFSR na overovanie prístrojov a zariadení v zmysle tohto zákona.
Prerozdelenie majetku III. stavby medzi TSÚ, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
Hasičský a záchranný zbor a Katastrálny úrad v Piešťanoch.
Vytvorenie Centra vzdelávania.

Získanie osvedčenia od ÚOŠKŠOK Trenčín na spôsobilosť spracovávať návrhy
kodifikačných údajov výrobkov v rámci NATO s identifikačným znakom „TS“.
15. výročie činnosti stravovacieho strediska TSÚ.
Realizácia skúšania čističiek odpadových vôd, dynamické životnostné skúšanie
výrobkov pre automobilový a elektrotechnický priemysel a skúšky pomocou
infračervenej termografie.
Podpísanie dohody o spolupráci s UKRMETRTEST Kyjev, Ukrajina.
Získanie internetového portálu www.tsu.eu.
Podpísanie zmluvy s tureckou firmou TURKTEST (28.11.2006).
Podpísanie rámcovej zmluvy o vzájomnej spolupráci v oblasti skúšok
metrologických charakteristík a technických charakteristík meradiel s SMÚ
(27.10.2006).
55. výročie skúšobníckych činností v TSÚ.
Zasadnutie Test Station Meeting Sub-commission IIR "CERTE" v TSÚ.
Podpísanie dohody o spolupráci s firmou KTR, Južná Kórea.
Zasadnutie štandardizačného výboru NATO (MC JSB 2007) a generálneho štábu
ozbrojených síl SR v TSÚ.
Predĺženie akreditácie od Gosstandartu Bieloruska do r. 2010.
Získanie ocenenia Zlatá medaila SOPK za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenského
zahraničného obchodu a podnikania.
Získanie notifikácie EMC podľa smernice EÚ 2004/108/EC.

Vytvorenie a realizácia novej korporátnej identity TSÚ v súčinnosti rezortných
organizácií ÚNMS SR
Získanie akreditácie, autorizácie, notifikácie pre zdravotnícke pomôcky
Rozšírenie výrobkovej akreditácie v systéme GOST-R
TSÚ získal aktívnu pozíciu v rámci medzivládnej dohody medzi SR a
Bieloruskom
Rozšírenie činností v rámci zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách na
základe rozhodnutia MF SR

2008

Prechod zo slovenskej koruny na menu euro v rámci TSÚ.

2009
2009

Vybudovanie a akreditácia skúšobne na solárne kolektory
Získanie poverenia od MH SR na referenčné miesto v oblasti solárnych
kolektorov
Získanie členstva v Autoklastri – Západné Slovensko
Získanie akreditácie pre oblasť certifikácie osôb
Rozšírenie akreditácie Inšpekčného orgánu a inšpekcie technických zariadení
Ocenený finalista v súťaži „Národná cena SR za kvalitu za r. 2009“

2009
2009
2009
2009
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PREDMET ČINNOSTI ÚSTAVU

3.

Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p., je nezávislý autorizovaný certifikačný, skúšobný
a inšpekčný orgán v oblasti strojárenských, stavebných výrobkov a spotrebného tovaru, výherných
prístrojov a metrológie.

Poskytované služby v rámci posudzovania a preukazovania zhody, certifikácie, inšpekcie
a skúšania domácich a zahraničných výrobkov:
•

•

Posudzovanie zhody výrobkov podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na
výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v rozsahu certifikácie, skúšania a inšpekcií. Pre túto činnosť má TSÚ Piešťany, š. p.
udelenú autorizáciu Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
a používa označenie SKTC - 104.
Preukazovanie zhody výrobkov podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení
neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 158/2004
Z. z.ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania
zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení vyhlášky č.119/2006 Z.z. v rozsahu:

•
•
•

•
•

•
•

•

certifikácie preukázania zhody,
certifikácie systému vnútropodnikovej kontroly,
vykonávanie inšpekcie,
skúšobného laboratória

vo vecnom rozsahu stanovenom Osvedčením o autorizácii vydaným Ministerstvom výstavby
a regionálneho rozvoja SR v Bratislave.
Pre túto činnosť TSÚ Piešťany, š. p., používa
označenie „Autorizovaná osoba“ registračné
č. SK 03.
TSÚ Piešťany, š. p., vykonáva podľa osvedčenia
o akreditácii č. P 018 udelené Slovenskou
národnou akreditačnou službou podľa STN EN
45011 certifikáciu strojov, zariadení, prístrojov a
prvkov určených pre použitie v domácnostiach,
službách,
strojárskom,
plynárenskom,
elektrotechnickom, polygrafickom, chemickom a
drevárskom priemysle, hutníckych výrobkov,
oceľových lán, spotrebného tovaru, hracích
automatov, skla, keramiky, porcelánu, kovových
obalov a stavebných výrobkov.
Vykonávanie
inšpekcie
výroby,
výrobkov
a materiálov v rozsahu akreditácie SNAS
č. I
007 ako inšpekčný orgán typu A.
Certifikácia systémov manažérstva kvality podľa
požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2001 ako
CERTITECH - certifikačný orgán systémov
manažérstva, ktorý je akreditovaný SNAS pod č.
Q 007 podľa medzinárodnej normy STN EN ISO/IEC 17021.
Odborné posudzovanie výherných prístrojov a ich výherného pomeru, technických zariadení
v zmysle zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách, podľa Rozhodnutia č. k. 42355/2005-62
vydaného MF SR s časovým obmedzením do 27. 6. 2010.
Overovanie určených meradiel - momentových kľúčov do 1000 Nm v súlade s autorizačnou
listinou č. 2008/180/008198/03457 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky podľa zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii. Pre túto činnosť používa
kalibračné laboratórium označenie „autorizované metrologické pracovisko“
a overovaciu
značku M s evidenčným číslom 74.
Národné overovanie určených meradiel - vodomerov na studenú vodu, teplú úžitkovú vodu
v súlade s Rozhodnutím o autorizácii č. 2009/900/008648/02715 Úradu pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii. Pre
túto činnosť používa laboratórium vodomerov označenie „autorizované metrologické
pracovisko“
a overovaciu značku M s evidenčným číslom 17.
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•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Overovanie určených meradiel akustického tlaku - zvukomerov a integrujúcich zvukomerov,
pásmových filtrov, meracích mikrofónov, osobných zvukových expozimetrov, akustických
kalibrátorov v súlade s Rozhodnutím o autorizácii
č. 2006/160/007954/00100 Úradu
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa zákona č. 142/2000
Z.z. o metrológii. Pre túto činnosť používa Kalibračné laboratórium označenie „autorizované
metrologické pracovisko“
a overovaciu značku M s evidenčným číslom 47.
Kalibrácia meradiel dĺžky, tlaku, momentu sily, teploty, elektrických veličín a osciloskopov
v súlade s osvedčením o akreditácii č. K 021 vydaným Slovenskou národnou akreditačnou
službou podľa STN EN ISO/IEC 17025.
Diagnostika tepelnotechnických vlastností budov, diagnostika vykurovacích, klimatizačných
systémov, elektrických a mechanických zariadení pomocou infračervenej termografie
Kalibrácia zvukomerov a integrujúcich zvukomerov, pásmových filtrov, meracích mikrofónov,
akustických kalibrátorov, osobných zvukových expozimetrov, kalibrátorov mechanického
kmitania, vibrometrov a senzorov mechanického zrýchlenia
v súlade s osvedčením
o akreditácii č. K 016 vydaným Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa
STN EN ISO/IEC 17025.
Kalibrácia meračov pretečeného množstva studenej a teplej vody a prietokomerných častí
meračov tepla v súlade s osvedčením o akreditácii č. K 022 vydaným Slovenskou národnou
akreditačnou službou podľa STN EN ISO/IEC 17025.
Opravy meračov pretečeného množstva vody na základe Rozhodnutia ÚNMS SR o registrácii
č. R/I-241/2001 z 19. decembra 2001.
Meranie hluku a vibrácií podľa zákona zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien podľa zákona
č. 355/2007 Z.z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
základe Rozhodnutia ÚVZ SR – hl. hygienika č. Po/22-2005/HV.
Skúšanie výrobkov na základe akreditácie v Systéme certifikácie GOST R podľa legislatívy
platnej v Ruskej federácii, spracovanie protokolov podľa noriem GOST v rozsahu danom
akreditáciou Gosstandart Ruska. Konzultácie a poradenstvo pre vývoz výrobkov do Ruskej
federácie.
Vzájomné uznávanie výsledkov skúšok medzi TSÚ Piešťany, š. p., a najväčšou bieloruskou
skúšobňou BELGISS pre strojárske výrobky.
Skúšanie, atestácia a kódovanie obalov na prepravu nebezpečných vecí v cestnej, železničnej,
vodnej, námornej a leteckej doprave podľa medzinárodných predpisov (ADR, RID, IATA-DGR
(ICAO), IMDG-Code a RTDG) na základe poverenia Ministerstva dopravy, pôšt
a telekomunikácii Slovenskej republiky z 11. mája 1995 č. 1398-232/95.
Monitorovanie a kontrola pre sledovanie a identifikáciu látok CFC a HBFC (látky poškodzujúce
ozónovú vrstvu Zeme) používaných v chladiacich a klimatizačných zariadeniach, hasiacich
prístrojoch, tepelných izoláciách na báze polyuretánových pien, sprejoch, apod. vyplývajúcu zo
zákona č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme.
Poverenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na schvaľovanie typu, posudzovanie
zhody a vykonávanie skúšok, periodických prehliadok a skúšok dopravných a prepravných
prostriedkov používaných na cestnú prepravu skaziteľných potravín v zmysle dohody ATP,
a ďalej na vydávanie certifikátov a certifikačných štítkov na cestné dopravné a prepravné
prostriedky.
Zaisťovanie prác súvisiacich s rozvojom skúšobných a metrologických činností vrátane
informačných systémov podporujúcich tieto činnosti, poskytovanie softvéru a hardvéru
a poradenská činnosť v oblasti informačných systémov.
Tvorba a pripomienkovanie slovenských technických noriem. Sme členmi technických komisií
v medzinárodných a európskych normalizačných organizáciách ISO, IEC, CEN a CENELEC.
Prevádzkovanie pohostinskej činnosti, maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej činnosti, výroba
jedál a polotovarov.
Výroba strojových konštrukcií a zariadení, s možnosťou spracovania technickej dokumentácie.
Poradenská, konzultačná a prednášková činnosť spojená s organizovaním školení a seminárov.
Reklamná a propagačná činnosť, reprografické práce.
Prenájom nehnuteľností z dôvodu ekonomizácie priestorov.
Poverenie MDPaT SR č. k.: 1662-2100/06 zo dňa 14.3.2006 s časovým obmedzením – platnosť
akreditácie,
na vykonávanie činnosti technickej služby overovania vozidiel, systémov,
komponentov a samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti podľa § 25
ods. 1 písm. a) zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách.
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4.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
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5.

EKONOMIKA A FINANCOVANIE

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
TSÚ Piešťany, š. p dosiahol k 31.12.2009 účtovný hospodársky výsledok – zisk po zdanení vo výške
11 514,49 EUR , čo je v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 pokles o 2 443,07 EUR. Výsledok
hospodárenia pred zdanením bol na porovnateľnej úrovni predchádzajúceho roka, ale výsledok
hospodárenia po zdanení dosiahol nižšiu úroveň, hlavne z dôvodu zaúčtovania vyššej odloženej dane
v roku 2009. Splatná daň v roku 2009 bola 6 552,63 EUR a odložená daň 6 397,51 EUR. Výnosy boli
oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 5,07 % a náklady boli vyššie o 5,09 %.
Ukazovateľ
Výsledok hospodárenia z hospod. činnosti
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
Daň z príjmov z bežnej činnosti (splatná +
odložená)
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12. 2009 k 31.12. 2008

Rozdiel

21 409,66
3 054,97
24 464,63

15 982,92
7 767,87
23 750,79

5 423,74
-4 712,90
713,84

12 950,14
11 514,49

9 793,23
13 957,56

3 156,91
-2 443,07

K 31.12.2009 dosiahol objem výnosov výšku 2 826 209,80, čo predstavuje 121,45 % plnenia
ročného plánu. Výnosy celkom vzrástli oproti rovnakému obdobiu roka 2008
o 136 576,56 EUR, čo predstavuje nárast o 5,07 %. Výnosy z hospodárskej činnosti vzrástli
o 171 895,22 EUR, ale výnosy z finančných činností zaznamenali pokles o 35 318,76 EUR.
Výnosy k 31.12. 2009 podľa jednotlivých druhov činností boli nasledujúce (v EUR):
Skutočnosť Skutočnosť
Ukazovateľ
31.12. 2009 31.12. 2008
Výnosy z hospodárskej činnosti
2 811 093,19 2 639 197,87
Výnosy z finančnej činnosti
15 116,61
50 435,37
Výnosy z mimoriadnej činnosti
0
0
Výnosy za účtovné obdobie
2 826 209,80 2 689 633,24

Rozdiel
171 895,32
-35 318,76
0
136 576,56

Na náraste výnosov z hospodárskej činnosti sa podieľal hlavne nárast tržieb z predaja služieb,
ktoré boli vyššie o 234 849,85 EUR. Tento nárast súvisel s nárastom výnosov za vydávanie
osvedčení pre výherné hracie prístroje a tiež s nárastom tržieb v oblasti certifikácie a skúšobníctva
v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody
hlavne. Naopak pokles bol vo výnosoch v zmysle zákona o stavebných výrobkoch, za inšpekčnú
činnosť, informatívne skúšky, za tržby technickej normalizácie, tržby za ATP – prepravcov ľahko
skaziteľných potravín ( o 7 tis. EUR) , v oblasti úloh rozvoja skúšobníctva (o 20,7 tis. EUR ), ako aj za
tržby GOST (o 21,3 tis. EUR). Oproti minulému roku poklesli aj výnosy stravovacieho strediska (
o 7,2 tis. EUR ). Výnosy z prenájmu a dodávky energií mali nižšiu úroveň v porovnaní
s prechádzajúcimi rokmi ( o 11,2.EUR ), pretože z priestorov TSÚ odišiel významný podnájomník –
OTP banka.
V oblasti výkonov za systémy kvality boli výnosy na porovnateľnej úrovni ako minulý rok.
V metrologických činnostiach zaznamenal TSU nárast výkonov v roku 2009 oblasti povinnej overovanie meradiel ( o 4 tis. EUR) a naopak pokles v oblasti nepovinných výkonov - kalibračných
(o 20 tis. EUR). Servis a údržba vodomerov vzrástla (o 6,8 tis. EUR ).
Výnosy z finančnej činnosti tvoria hlavne výnosy z úrokov na bankových účtoch a kurzové zisky. Obe
položky boli nižšie v roku 2009 oproti predchádzajúcemu roku. V roku 2009 bol významný pokles
úrokových sadzieb komerčných bánk súvisiaci s kulminujúcou svetovou hospodárskou krízou, čo
ovplyvnilo celkový pokles výnosov z finančnej činnosti.
Finančná situácia TSÚ je dlhodobo charakterizovaná bezproblémovou platobnou schopnosťou
počas celého roka. Koeficient celkovej likvidity podniku dosiahol výšku 4,47 teda obežný majetok
prevyšoval krátkodobé záväzky štyri a pol krát. Všetky daňové povinnosti vyplývajúce z majetku a z
činnosti spoločnosti boli uhrádzané v určených termínoch. Odvodové povinnosti TSÚ voči
poisťovniam, voči iným štátnym orgánom a tiež voči zamestnancom boli vykonávané vždy načas.
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V oblasti dodávateľských vzťahov nemá TSU žiadne záväzky po lehote splatnosti. Doba obratu
záväzkov z obchodného styku poklesla z dôvodu poklesu prijatých preddavkov.
Ukazovatele rentability
majetku boli na porovnateľnej úrovni s predchádzajúcim rokom.
V ukazovateľoch produktivity práce meraných z tržieb, výnosov a z pridanej hodnoty na jedného
zamestnanca zaznamenal TSU nárast v porovnaní z prechádzajúcim rokom.
PP z tržieb na 1 zamestnanca bola 27 777 EUR v roku 2009 , 24 006 EUR v roku 2008 a 23 570 EUR
v roku 2007.

SÚVAHA – stav majetku a zdrojov jeho krytia
Celkový majetok TSÚ Piešťany, š. p. stúpol oproti minulému roku o 104 tis. EUR.
V štruktúre majetku
zvýšenie spôsobil nárast neobežného majetku o 42,5 tis. EUR ( z dôvodu
nárastu dlhodobého nehmotného majetku) a tiež nárast obežného majetku o 59,7 tis. EUR oproti
predchádzajúcemu roku z dôvodu nárastu finančného majetku.
Doba obratu pohľadávok mala pozitívny klesajúci trend za posledné roky.
Krátkodobé pohľadávky poklesli o 5 tis. EU z dôvodu poklesu pohľadávok z obchodného styku
o 45,6 tis. EUR , pričom pohľadávky daňové stúpli o 2 tis. EUR. Korekcie - opravné položky k
pohľadávkam boli vo výške 10,6 tis. EUR.
V štruktúre zdrojov krytia majetku dlhodobo prevládajú vlastné zdroje nad cudzími. Miera
samofinancovania, ako podiel vlastného imania k celkovému majetku mala klesajúcu tendenciu.
Podiel vlastných zdrojov bol 82,5 % v roku 2009 , 85,2 % v r.2008 a 85,3 % v roku 2007. V cudzích
zdrojoch mali najvyšší podiel krátkodobé záväzky( 407,8 tis. EUR), ktoré
stúpli oproti
predchádzajúcemu roku o 56,3 tis. EUR.
Doba obratu záväzkov celková stúpla v porovnaní s predchádzajúcimi dvomi rokmi z dôvodu
zvýšených celkových položiek záväzkov –tak dlhodobých ( odložený daňový záväzok) ako aj
krátkodobých ( tvorba zákonných rezerv, záväzky voči zamestnancom). Doba obratu záväzkov
z obchodného styku naopak poklesla z dôvodu poklesu prijatých preddavkov.
Základné bilančné pravidlo o správnom krytí potrieb adekvátnymi zdrojmi bolo zachované, t.j. zdroje
krytia dlhodobého charakteru boli väčšie ako dlhodobé potreby.
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v €
Súvaha netto

2009

2008

Spolu majetok

3 416 291

3 311 782

A.

Neobežný majetok

1 575 196

1 532 637

A.I.

Dlhodobý nehmotný majetok

53 895

8 470

A.II.

Dlhodobý hmotný majetok

1 521 301

1 524 167

A.II.1

pozemky

334 239

334 239

A.II.2

stavby

726 315

838 110

A.II.3

samostatné hnuteľné veci

451 947

336 541

8 800

15 277

1 824 939

1 765 225

71 733

119 587

64 529

69 532

1 688 677

1 576 106

16 156

13 920

Spolu vlastné imanie a záväzky

3 416 291

3 311 782

A.

Vlastné imanie

2 820 102

2 821 600

A.I.

Základné imanie

2 563 703

2 563 703

A.II.

Kapitálové fondy

106 922

106 922

A.III.

Fondy zo zisku

112 643

111 697

79 357

78 411

33 286

33 286

25 320

25 320

11 514

13 958

A.II.7

Obstarávaný dlh. hmot. majetok

B.

Obežný majetok

B.I.

Zásoby

B.II.

Dlhodobé pohľadávky

B.III.

Krátkodobé pohľadávky

B.IV.

Finančné účty

C.

Časové rozlíšenie

A.III.1

Zákonný rezervný fond

A.III.2

Nedeliteľný fond

A.III.3

Štatutárne fondy a ostatné fondy

A.IV.
A.V.

Výsledok hospodárenia minulých
rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie

B.

Záväzky

596 088

490 170

B.I.

Rezervy

132 025

86 828

B.II.

Dlhodobé záväzky

56 190

51 752

B.III.

Krátkodobé záväzky

407 873

351 590

B.IV.

Bankové úvery a výpomoci

0

0

101
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C.

Časové rozlíšenie
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6.

PERSONÁLNA OBLASŤ

Stavy zamestnancov
Priemer. evidenčný počet fyzický k 31.12.2009
Evidenčný počet zamestnancov
- z toho ženy
- materská dovolenka
- z toho zamestnanci na dobu určitú
Fyzický stav zamestnancov so zdravotným postihnutím
5
Percento povinného zamestnávania ZPS v zmysle legislatívy plníme
(nemáme sankčný odvod )

96,90
97
33
1
8

Štruktúra zamestnancov TSÚ Piešťany, š.p. podľa veku
Priemerný vek zamestnancov
Priemerný vek muži
Priemerný vek ženy

46,92
47,20
46,36

Štruktúra zamestnancov TSÚ Piešťany, š. p. podľa vzdelania
Celkový počet zamestnancov
z toho: - vedeckí zamestnanci
- VŠ
- ÚSO
- SO, vyučení
- základ. vzdelanie

97
3
33
44
13
4

Migrácia zamestnancov v priebehu roka 2009
Nástupy celkom
Výstupy
Z toho: § 60 ZP, dohodou
§ 62 ZP výpoveď daná zamestnancom
§ 63 ZP výpoveď daná zamestnávateľom
§ 72 ZP skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
smrť zamestnanca
§ 71 ZP uplynutím určitej doby

6
12
3
3
3
3
1
2

Analýza pracovnej neschopnosti
% PN 2007: PN zam./zamestnanci celkom
% PN 2008: PN zam./zamestnanci celkom
% PN 2009: PN zam./zamestnanci celkom

2,01 %
3,74 %
3,43 %

Niektoré nákladové položky
Náklady na preplatenie PN zamestnancov do 10 dní

v r. 2009: 1 525,85 EUR
v r. 2008: 1 979,22 EUR

Členom DR boli vyplatené odmeny za rok 2009 vo výške 3 236,20 EUR, ročné odmeny GR za rok
2009 boli spolu s podielom na čistom zisku v celkovej výške 9 308,29 EUR.
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7.

SKÚŠOBNÍCTVO A CERTIFIKÁCIA

ČINNOSŤ PRI POSUDZOVANÍ A PREUKAZOVANÍ ZHODY VÝROBKOV

Notifikácia (príslušné smernice ES)
TSÚ Piešťany, š.p. je notifikovaným orgánom EÚ č.1299 pre nasledujúce smernice tzv. Nového
prístupu:
88/378/EHS
89/106/EHS
92/42/EHS
93/42/EHS
97/23/ES
2000/14/ES
2004/108/ES
2006/42/ES
2006/95/ES
2009/105/ES
2009/142/ES

Bezpečnosť hračiek
Stavebné výrobky
Účinnosť teplovodných kotlov
Zdravotnícke pomôcky
Tlakové zariadenia
Emisie hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore
Elektromagnetická kompatibilita
Strojové zariadenia
Elektrické zariadenia používané v určitom rozsahu napätia
Jednoduché tlakové nádoby
Spotrebiče plynných palív

Autorizácia
Rozhodnutie o autorizácii č. A1/2008/006046/02531 vydané dňa 3. novembra 2008
Rozsah autorizácie:
V súlade s ustanovením § 11 ods. 1 Zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky
a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ÚNMS SR autorizoval TSÚ na certifikáciu, posudzovanie zhody, posudzovanie činností súvisiacich
s výrobou určeného výrobku, vykonávanie inšpekcie a skúšanie určených výrobkov.

Technické predpisy:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 310/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o technických požiadavkách na strojové zariadenia.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa
používajú v určitom rozsahu napätia.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z.z., o elektromagnetickej kompatibilite.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky.
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Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 79/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov
spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby v znení
NV SR č. 328/2003 Z.z..
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenia a ktorým sa mení
a dopĺňa NV SR č. 400/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na
ostatné určené výrobky v znení NV SR č. 329/2003 Z.z..
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 222/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo
vonkajšom priestore v znení NV SR č. 26/2006 Z.z..
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z.z., o technických požiadavkách a postupoch
posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok v znení neskorších predpisov.

Rozsah poverenia AO:
• vykonávať technické zistenia objektívne a na úrovni poznatkov vedy a techniky známych v čase,
keď sa zistenia vykonávajú
• vydávať na základe technických zistení certifikáty alebo iné dokumenty
• bezodkladne oznamovať Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
všetky zmeny podmienok určených na autorizáciu
• na základe žiadosti poskytovať rovnopisy certifikátov a iných dokumentov, vrátane súvisiacich
dokladov úradu, ak je to nevyhnutné, aj iným autorizovaným osobám a v prípade, že to vyžaduje
medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, aj zahraničným osobám
• spolupracovať s orgánmi dohľadu
• na základe rozhodnutia úradu dokončiť proces posudzovania zhody začatý inou autorizovanou
osobou

AO je oprávnená:
• zrušiť platnosť ňou vydaného certifikátu alebo iného dokladu, ak zistí, že neboli dodržané
podmienky vydania certifikátu
• pri výkone činnosti nahliadnuť do technickej, výrobnej, obchodnej a inej dokumentácie týkajúcej sa
posudzovania zhody, vstupovať do výrobných a obchodných priestorov
• používať na vydávaných dokumentoch odtlačok okrúhlej pečiatky.
Osvedčenie o autorizácii MVRR SR s registračným číslom SK 03 podľa § 17 ods. 1 písm.e)
zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov na:
• vykonávanie certifikácie preukázania zhody,
• vykonávanie certifikácie systému vnútropodnikovej kontroly,
• vykonávanie inšpekcie,
• ako skúšobné laboratórium.
Rozhodnutie ÚNMS SR na výkon overovania akustických určených meradiel. Overovacia
značka M 47.
Rozhodnutie ÚNMS SR na výkon overovania určených meradiel – momentové kľúče. Overovacia
značka M 74.
Rozhodnutie ÚNMS SR na overovanie určených meradiel pretečeného množstva vody.
Overovacia značka M 17.

Registrovaná osoba,
Rozhodnutie o registrácii č. R/I-241/2001 z 19.12.2001, vydané ÚNMS SR na
pretečeného množstva vody.
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opravy meračov

8.

NORMALIZÁCIA

ČINNOSŤ V TECHNICKÝCH KOMISIÁCH (TK)
V roku 2009 pôsobili zamestnanci TSÚ v nasledovných technických komisiách SÚTN (TK):
a)

Predsedníctvo v TK:

TK 57
TK 70
TK 90
b)

Čerpadlá – Ing. Kuruc, CSc.
Drevospracujúce stroje a zariadenia – Ing. Hanko
Obaly – Ing. Pobjecký, CSc.

Členstvo v TK:

TK 1
TK 10
TK 17
TK 21
TK 22
TK 26
TK 28
TK 29
TK 35
TK 51
TK 63
TK 68
TK 71
TK 81
TK 84
TK 92
TK 107

Vodovody a kanalizácie – p. Summer
Elektrické spotrebiče pre domácnosť a elektrické ručné náradie – Ing. Kušnirák, Zaťko,
Ing. Pobjecký, CSc.
Bezpečnosť a ochrana pred požiarom – Ing. Chrapka
Akustika a mechanické kmitania – Ing. Pobjecký, CSc.
Kvalita – Ing. Miklánek
Rúry, tvarovky a armatúry z plastov – p. Summer
Ochrana ovzdušia – Ing.Pillár
Bezpečnosť strojov a ergonómia – Ing. Zámečník
Gumárenské suroviny a výrobky – p. Summer
Plynárenstvo. Spotrebiče na horľavé plyny – Ing. Pillár
Potravinárske stroje – Ing. Svetlík
Kotly a tlakové nádoby – p. Summer
Aplikácia štatistických metód v riadení kvality – Ing. Pajta, CSc.
Chladiace zariadenia – Ing. Markech
Elektrické inštalácie a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom – Ing. Kušnirák
Vykurovacie systémy v budovách – Ing. Galo
Posudzovanie zhody – Ing. Galo
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9.

AKREDITÁCIE

Akreditácia (reakreditácie, dohľady atď.):
Medzinárodná akreditácia:
TSÚ Piešťany, š.p., je akreditovaný v systéme GOST-R pod registračným číslom POCC
SK.0001.21AЮ 23 pre oblasť strojárenských výrobkov a výrobkov spotrebného tovaru.
TSÚ Piešťany, š.p., je akreditované národným akreditačným orgánom Bieloruska s registračným
číslom BY/11201.1.0.0135.
Národné akreditácie (SNAS):
•
certifikačný orgán certifikujúci výrobky
•
skúšobňa tepelnej techniky
•
skúšobňa technických zariadení budov a stavieb
•
skúšobňa strojov a výrobných zariadení
•
skúšobňa technickej akustiky a spotrebného tovaru
•
kalibračné laboratórium skúšobne technickej akustiky
•
skúšobňa elektro a výherných prístrojov
•
inšpekčný orgán
•
certifikačný orgán systémov manažérstva – CERTITECH
•
certifikačný orgán osôb – CERTICOS
•
kalibračné laboratórium
•
laboratórium vodomerov
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P 018,
S 047,
S 038,
S 062,
S 014,
K 016,
S 051,
I 007,
Q 007,
O 018,
K 21,
K 22,

platnosť do 17.12.2011,
platnosť do 01.08.2010,
platnosť do 20.04.2010,
platnosť do 01.10.2011,
platnosť do 30.06.2012,
platnosť do 01.10.2011,
platnosť do 21.08.2010,
platnosť do 13.10. 2013,
platnosť do 13.10. 2013,
platnosť do 13.10. 2012,
platnosť do 10.10.2010,
platnosť do 29.03.2012.

10.

METROLÓGIA

Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. ponúka pre výrobcov, predajcov a užívateľov meracej
techniky kalibráciu a overovanie meradiel. Používanie kalibrovaných meradiel prispieva k zvyšovaniu
kvality a hospodárnosti výrobného procesu a je nevyhnutnou podmienkou v presadení sa medzi
špičkou vo svojom výrobnom obore.
Kalibrácie a základné merania sú vykonávané podľa metodík uvedených v príslušných
technických normách v našich laboratóriách alebo prostredníctvom našich špecialistov priamo
u zákazníka.
TSÚ Piešťany š. p. zabezpečuje pre zákazníkov nasledovné metrologické služby:
•
•
•
•
•
•

Výkon kalibračných a overovacích služieb
Preprava meradiel na kalibrovanie a overovanie do laboratórií TSÚ Piešťany š. p. a späť.
Vystavenie overovacieho alebo kalibračného certifikátu.
Spracovanie metodík pre stanovenie neistôt merania - možnosť vytvorenia príslušného
programového vybavenia.
Komplexné metrologické služby pre zákazníkov - vedenie evidencie meradiel so sledovaním
platnosti kalibrácie, zabezpečenia kalibrácie resp. overenia meradiel, odborné poradenstvo .
Odborné vzdelávanie v oblasti metrológie

Kalibračné laboratórium
Akreditované kalibračné laboratórium
Osvedčenie o akreditácii č. K 021 udelené Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa
STN EN ISO/IEC 17025:2005.
Laboratórium ponúka kalibráciu meradiel:

1.

Dĺžka do 500 mm
Koncové mierky, posuvné meradlá, mikrometrické meradlá, číselníkové a páčkové odchýlkomery,
dvojdotykové meradlá do otvoru, pevné a skladacie mikrometrické odpichy, valčekové kalibre
a meracie drôtiky na závity.

2.

Tlak od – 0,1 MPa do +350 MPa
Manometre, vákuometre, manovákuometre, indikačné a číslicové s pružnými a citlivými prvkami,
manometre pre zváraciu techniku, meracie prevodníky (snímače) tlaku, registračné tlakomery,
indikačné a registračné diferenčné tlakomery, kontrolné manometre a vákuometre, tlakomery
vysielačmi – od triedy presnosti 0,1 %.
U deformačných tlakomerov vykonáva servis.

3.

Moment sily do 1000 Nm
Momentové kľúče torzné a ohybové (signálne), prístroje na kontrolu momentových kľúčov
a snímače momentu sily.

4.

Teplota od – 30 °C do +650 °C
Sklené teplomery, odporové snímače teploty typ Pt100, termoelektrické snímače teploty typ J, K,
L, M, T, teplomery s analógovým a digitálnym výstupom.

5.

Elektrické veličiny
napätie
DC
10 mV ÷ 1000 V
AC
0,1 V ÷ 1000 V / 10 Hz ÷ 500 kHz
prúd
DC
10 µA ÷ 20 A
AC
100 µA ÷ 20 A / 10 Hz ÷ 10 kHz
výkon
DC
10 mV ÷ 1000 V / 0,1 mA ÷ 20 A
AC
10 mV ÷ 1000 V / 1 mA ÷ 20 A /
/ 45 Hz ÷ 10 kHz / cos φ 0,001 ÷ 1,000
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ohmmetre
1 Ω ÷ 12 GΩ
miery elektrického odporu
10 Ω ÷ 100 MΩ
osciloskopy
•
vertikálny zosilňovač
DC
1 mV ÷ 190 V
SQU/pk-pk
6 mV ÷ 60 V / 1 kHz
SINUS/pk-pk
30 mV ÷ 3 V / 1 kHz ÷ 1 GHz
•
časová základňa
500 ps ÷ 10 ms
•
šírka prenosového pásma
1 kHz ÷ 1 GHz
•
prechodové charakteristiky od 1,5 ns.

Autorizované metrologické pracovisko
Rozhodnutie o autorizácii ÚNMS SR č. 2008/180/008198/03457 na výkon overovania určených
meradiel v rozsahu:
momentové kľúče do 1000 Nm
Autorizované metrologické pracovisko má pridelenú overovaciu značku M s evidenčným číslom 74.

Laboratórium vodomerov
Akreditované kalibračné laboratórium
Osvedčenie o akreditácii č. K 022 udelené Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa
STN EN ISO/IEC 17025:2005.
Laboratórium ponúka kalibráciu:
meračov pretečeného množstva studenej a teplej vody a prietokomerných častí meračov tepla.
Autorizované metrologické pracovisko
Rozhodnutie o autorizácii ÚNMS SR č. 2009/900/008648/02715 na výkon národného overovania
určených meradiel - vodomerov na studenú a teplú vodu v nasledovnom rozsahu:
Vodomery na studenú vodu do nominálneho prietoku Qn = 10 m3 h-1.
Vodomery na teplú vodu do nominálneho prietoku Qn = 10 m3 h-1.
Autorizované metrologické pracovisko má pridelenú overovaciu značku M s evidenčným číslom 17.

Oddelenie servisu meradiel
Rozhodnutie o registrácii ÚNMS SR č. R/I-241/2001 na činnosť:
opravy meračov pretečeného množstva vody
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11.

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

SPOLUPRÁCA ZO ZAHRANIČNÝMI NOTIFIKOVANÝMI ORGÁNMI (SKÚŠOBŇAMI)

Subjekt

Druh spolupráce*)

RW TÜV Essen, Nemecko

Systémy manažérstva kvality konzultácie, školenia

TCL Velenje, Slovinsko

Posudzovanie zhody spotrebičov , medzilaboratórne
porovnávania

VdS Köln, Nemecko

Stabilné hasiace zariadenia, vzájomné uznávanie výsledkov
skúšok

CIMTO Praha, ČR

Obaly pre prepravu nebezpečných tovarov, medzilab.
porovnávanie

ITC Zlín, Česká republika

Posudzovanie zhody hračiek, vzájomné uznávanie výsledkov

LGA Nürnberg, Nemecko

Spolupráca pre udeľovanie značky GS pre domáce spotrebiče

PCBC Varšava, Poľsko

Posudzovanie zhody hračiek, vzájomné uznávanie výsledkov

CNBOP Jozefow, Poľsko

Preukazovanie zhody hasiacich zariadení, uznávanie výsledkov

BelgISS Minsk, Bielorusko

Vzájomné uznávanie výsledkov skúšok a certifikácie

Politechnika
Poľsko

Skúšanie prepravných a dopravných
medzinárodnej dohody ATP

Poznanska,

prostriedkov podľa

COBRO Waršava, Poľsko

Skúšanie obalov na prepravu nebezpečných vecí podľa
medzinárodných dohôd ADR, RID. IMDG-Code, IATA-DGR
a RTDG

IMET s.r.o. Praha,
Česká republika

Skúšanie obalov na prepravu nebezpečných vecí podľa
medzinárodných dohôd ADR, RID. IMDG-Code, IATA-DGR
a RTDG

ÖIV Viedeň, Rakúsko

Skúšanie obalov na prepravu nebezpečných vecí podľa
medzinárodných dohôd ADR, RID. IMDG-Code, IATA-DGR
a RTDG

Gosstandart Praha,
Česká republika
SB EstCert OÜ, Estónsko

Certifikácia výrobkov exportovaných do Ruskej federácie –
v zmysle platnej akreditácie GOST R

BelGIM Minsk, Bielorusko

Export meradiel do Bieloruska

Ukrmetrteststandart Kyjev,
Ukrajina

Certifikácia výrobkov exportovaných na Ukrajinu

SICOO Kyjev, Ukrajina

Certifikácia plynových spotrebičov exportovaných na Ukrajinu

Skúšky hydrantov a hasiacich prístrojov
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SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČNÝMI ORGANIZÁCIAMI
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. pokračoval v roku 2009 v spolupráci pre
sprostredkovanie služieb posudzovania zhody výrobkov zahraničným výrobcom
prostredníctvom nasledujúcich poradenských a konzultačných spoločností:
•
•
•
•
•
•
•

TURKTEST, Ankara, Turecko;
ETKI GROUP, Izmit, Turecko;
INSPECCO, Istanbul, Turecko;
KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE, Seoul, Južná Kórea.
Ente Certificazione Macchine, s.r.l. (Taliansko);
Shanghai Viacert Electromechanical Technology Co., Ltd,. (Čína);
SZUTEST TURKEY,(Turecko).

Okrem toho boli v roku 2009 uzavreté dohody o spolupráci s ďalšími poradenskými a
konzultačnými spoločnosťami :
• European Quality Standard –EQS (Taliansko)
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12.

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY

HODNOTENIE
ÚROVNE
MANAŽÉRSTVA KVALITY

CELOÚSTAVNÉHO

CERTIFIKOVANÉHO

SYSTÉMU

Práca vrcholového manažmentu a manažérov TSÚ v QMS je založená na plnení schválených
Podnikových plánov na príslušný rok a Cieľov kvality, ktoré tieto plány obsahovo napĺňajú, a tak
vedenie vytvára podmienky pre ich efektívne plnenie. Organizačná činnosť v TSÚ je riadená
Organizačným poriadkom a z jeho štruktúry je vybudovaný systém manažérstva kvality.

Kľúčovými organizačnými dokumentmi sú Príručka kvality SMK so súvisiacou riadenou
dokumentáciou. Navyše všetci členovia vrcholového vedenia majú svoju hmotnú zainteresovanosť
písomne uzatvorenú generálnym riaditeľom TSÚ práve pre naplnenie Podnikových plánov a Cieľov
kvality na príslušný rok. Takto sú ročné Podnikové plány previazané na vyhlásené ročné Ciele kvality,
Koncepciu na roky 2009-20011, Integrovanú politiku kvality, Politiku bezpečnosti potravín a Stratégiu
na roky 2009-2013. Proces plánovania je popísaný v organizačnej smernici „Tvorba plánov“ a
následne realizovaný v určených schválených úlohách na rok.

Pôsobenie účinnosti je preskúmané pravidelne na poradách vedenia, mesačné na gremiálnych
poradách a zasadaní Rady kvality podľa vypracovaného obsahového a časového programu vedenia
porád vydávaného GR TSÚ. Z porád sa vyhotovujú zápisy s určenými úlohami. Ročné preskúmavanie
vykonáva GR TSÚ osobne nasledujúcim spôsobom:
a)
b)
c)
d)

akreditované skúšobne a laboratóriá formou “Správy o preskúmaní laboratórií manažmentom“,
SMK formou „Správy o preskúmaní SMK manažmentom“,
TSÚ formou „Správy o komplexnom hodnotení“ za príslušný rok,
TSÚ formou „Komplexnej správy“ v rámci samohodnotenia ústavu za obdobie predchádzajúcich
5-tich rokov,
e) členovia vedenia formou vyhodnotenia „Úloh hmotnej zainteresovanosti“ za príslušné obdobie
/mesačne na GP, štvrťročne, polročne a ročné hodnotenie formou osobných úloh/, ktoré mu
predkladajú na schválenie v stanovených termínoch riaditelia úsekov.
V ústave sa vykonáva „malé“ samohodnotenie, aby sa zistilo, ako zodpovední zamestnanci
vnímajú rast organizácie. Za dané obdobie boli zároveň úspešne obhájené všetky externé aj interné
audity podľa požiadaviek noriem. Rok 2008 bol rokom zvyšovania efektívnosti a účinnosti procesne
orientovaného systému a výkonnosti ústavu pri zabezpečení požiadaviek medzinárodných noriem
STN EN ISO 9001:2001, STN EN ISO/IEC 17025:2005 v zhode
s STN EN 45011, STN EN
ISO/IEC 17021, STN EN ISO/IEC 17020 do integrovaného QMS.
V manažérskych činnostiach máme trvalo rozpracovaný a zavedený systém – plánuj −
vykonaj – kontroluj – trvalo zaveď. TSÚ vykonáva v rámci udržiavania QMS každoročne plánované
interné audity kvality podľa štandardov akreditácie a certifikácie, podstupuje dohľady a kontrolné
audity externými organizáciami SNAS, GOST-R, GOST Bieloruska a certifikačnej spoločnosti ACERT,
s.r.o., Bratislava. Zároveň sú sledované trendy, čím potvrdzujeme dosiahnuté výsledky a kontinuálne
meriame trendy kľúčových ukazovateľov v 5-ročnom období podľa kritérií európskeho modelu
výnimočnosti EFQM.
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CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA KVALITY
Certifikačný orgán systémov manažérstva TSÚ Piešťany, š. p., CERTITECH vznikol udelením
osvedčenia o akreditácii pod registračným číslom Q 007 Slovenskou národnou akreditačnou
službou a má oprávnenie vykonávať certifikáciu systémov manažérstva kvality podľa požiadaviek
medzinárodných noriem STN EN ISO 9001:2001/ EN ISO 9001:2000.
CERTITECH v roku 2008 prešiel akreditáciou podľa európskej normy STN EN 45012/ STN
EN ISO/IEC 17021 pod registračným číslom Q007 ako nezávislý a nestranný orgán. Podľa
požiadaviek akreditácie musel byť v roku 2008 proces certifikácie certifikačného orgánu zrušený a
nahradený akreditáciou. Výstupným produktom poskytovanej služby je registrovaný certifikát
a certifikačná značka zhody.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozsah spôsobilosti akreditácie je v oblasti
hotely a reštaurácie,
spracovanie železa, ocele a zliatin železa,
výroba kovových výrobkov,
výroba strojov a zariadení,
veľkoobchod a maloobchod,
informačná technológia,
výroba dreva a drevených výrobkov,
tlač, reprodukcia a záznamové médiá,
stavebné činnosti,
preprava – pozemná, vzdušná, pošta a telekomunikácie,
verejná správa, obrana, vzdelávanie,
výroba gumy a výrobkov z plastov,
výroba plynu – plynové rozvody,
zdravotníctvo a sociálna starostlivosť.
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13.

STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE

Vízia – poslanie
Byť trvalo dynamizujúcou, modernou a medzinárodne uznávanou spoločnosťou, ktorá
poskytuje komplexné služby hlavne v oblasti certifikácie, skúšobníctva, inšpekcií
a metrológie

Stratégia na roky 2010 ÷ 2014
Získame dominantné postavenie medzi NO/AO v rozvoji a ponuke komplexných služieb
pre zabezpečenie bezpečnosti, zdravia, ochrany majetku, životného prostredia v
procesoch posudzovania zhody, certifikácie, skúšania, inšpekcií, metrológie
predovšetkým pre strojárske výrobky a spotrebný tovar.

Koncepcia
na roky 2010 ÷ 2012
Samostatný blok

Koncepcia
rozvoja podniku na rok 2010
Samostatný blok

Ciele
na rok 2010
Samostatný blok
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Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Poznámky k účtovným výkazom k 31. decembru 2009

POZNÁMKY K ÚČTOVNÝM VÝKAZOM
za rok 2 0 0 9

Obchodné meno spoločnosti:

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

Sídlo:

Krajinská cesta 2929, 921 01 Piešťany

IČO:

00057380

Vypracoval: Ing. Svitková Mária
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Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Poznámky k účtovným výkazom k 31. decembru 2009

Všetky údaje a informácie uvedené v tejto prílohe vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú
na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v celých eurách .Čísla uvedené za položkou
v zátvorkách alebo v stĺpcoch sú odvolávky na riadok alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha
alebo výkaz ziskov a strát).

A.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

a) Prílohu predkladá:
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Obchodné meno
štátny podnik
Právna forma
Krajinská cesta 2929/9
Sídlo
01.01.1975*
Dátum založenia
Dátum vzniku (podľa
01.06.1998
obchodného registra)
00057380
IČO
Technické testovanie a analýzy
Hlavný predmet činnosti
* Dátum založenia štátnej hospodárskej organizácie ČsÚAPZ bol 01.01.1975.
Dátum transformácie na štátny podnik bol 01.06.1998.

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky
1. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinskej činnosti
v tomto zariadení
2. skúšanie, atestácia a kódovanie obalov nebezpečných látok a predmetov používaných
v cestnej, železničnej, vodnej, námornej a leteckej doprave podľa medzinárodných
predpisov (ADR, RID, ICAO, IATA – DGR a IMDG –Code) podľa poverenia vydaného
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky
3. maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
4. výroba hotových jedál a polotovarov
5. poskytovanie software a hardware
6. poradenská činnosť v oblasti informačných systémov
7. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
8. kalibrácia meradiel a skúšobných zariadení
9. výroba strojových konštrukcií a zariadení
10. reklamná a propagačná činnosť
11. spracovanie technickej dokumentácie
12. reprografické práce
13. schvaľovanie typu, posudzovanie zhody a vykonávanie skúšok, periodických prehliadok
a skúšok dopravných a prepravných prostriedkov používaných na cestnú prepravu
skaziteľných potravín
14. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
15. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Vypracoval: Ing. Mária Svitková
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16. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
v rozsahu voľnej živnosti
17. vykonávanie skúšok podľa systémov certifikácií nečlenských krajín Európskej únie
18. overovanie určených meradiel
19. úradné meranie
20. odborná poradenská, konzultačná a prednášková činnosť v rozsahu voľnej živnosti
21. organizovanie školení, seminárov, prednášok, prezentácií podnikateľov
22. certifikácia systémov manažérstva
23. činnosť v rozsahu poverenia Ministerstva financií Slovenskej republiky na odborné
posudzovanie podľa zákona č. 171/2005Z Z.z. o hazardných hrách v platnom znení
24. opravy a montáž určených meradiel
25. činnosti súvisiace s rozhodnutím o autorizácii v súlade s ustanovením § 15 a § 16 zákona č.
90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch: certifikácia zhody, certifikácie systémov
vnútropodnikovej kontroly, vykonávanie inšpekcie, skúšobného laboratória
26. činnosti súvisiace s rozhodnutím o autorizácii v súlade s ustanovením § 11 zákona č.
264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom
znení
27. činnosti súvisiace s notifikovanou osobou č. 1299 Európskej únie
28. kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia
a pracovného
prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie ľudí v zmysle zákona č.
272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí – meranie hluku a vibrácií
29. vykonávanie činnosti technickej služby overovania vozidiel, systémov, komponentov
a samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a)
zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
30. spracovanie návrhu kodifikačných údajov o výrobku podľa zákona č. 11/2004 Z.z.
o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na
účely obrany, na základe osvedčenia č. 08/2006 vydaného Úradom pre obrannú
štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
31. diagnostika a meranie termografickou metódou
32. výskum a vývoj skúšobných a metrologických zariadení
c)

Zamestnanci

Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom

2008
105,15
26

Z toho vedúci zamestnanci

2009
99,5
25

d) Neobmedzené ručenie
Účtovná jednotka nemá ručenie v iných účtovných jednotkách.
e)

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka za Technický skúšobný ústav
Piešťany, š.p. (ďalej účtovná jednotka).
Vypracoval: Ing. Mária Svitková
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Bola zostavená za účtovné obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009 podľa slovenských
právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

Schválenie účtovnej závierky za rok 2008
Účtovná závierka Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p. za rok 2008 bola
schválená na Komplexných rozboroch ÚNMS SR Bratislava (zriaďovateľ) dňa 21.4.2009.
B.
INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH
ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Členovia orgánov spoločnosti:

a)
Štatutárny orgán
Funkcia
1. štaturárny zást. generálny riaditeľ
2. štaturárny zást. riaditeľka úseku
3. štaturárny zást. technický riaditeľ

Meno
Ing. Ivan Cvengroš
Ing. Anna Ondrášiková
Ing. Emanuel Godál

Dátum nástupu
02.04.1998
16.04.1998
01.02.1999

Dozorný orgán
Dozorná rada

Meno
Ing. Zuzana Bučinová
JUDr. Lukáš Machala
Ing. Peter Lovecký
Ing. Janka Levická
Dušan Ábel

Dátum nástupu
24.02.2009
07.02.2008
19.06.2009
18.02.1999
18.02.1999

Funkcia
predseda
člen
člen
členka
člen

C. KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.
ĎAĽŠIE INFORMÁCIE

D.

V poznámkach sú ďalej uvedené informácie o:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
výnosoch,
nákladoch,
daniach z príjmov,
údajoch na podsúvahových účtoch,
iných aktívach a iných pasívach,
spriaznených osobách,
skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
a dňom jej zostavenia,
k) prehľade zmien vlastného imania,

Vypracoval: Ing. Mária Svitková
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l) prehľade peňažných tokov.

E.

POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom
o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike.
Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.
2.

Od 1.1.2009 bola v SR zavedená mena EUR. Porovnateľné údaje z roku 2008 uvádzané v
SK boli prepočítané na eurá konverzným kurzom 1 EUR = 30,126 Sk.
K 1.1. 2009 jednotlivé zložky aktív a pasív boli prepočítané konverzným kurzom, s
výnimkou prijatých a poskytnutých preddavkov. Rozdiel z prepočtu na menu euro bol v
roku 2009 zaúčtovaný v súlade s postupmi účtovania na samostatný analytický účet. V TSU
Piešťany, š.p. vznikol kladný rozdiel z titulu prijatých preddavkov vo výške 525 EUR, ktorý
bol zaúčtovaný na účet 663/03 – Kurzové zisky.

3. Účtovná závierka za rok 2009 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania
činnosti.
4. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov.
Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez
ohľadu na dátum ich platenia.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ
všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov – Výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko
v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – Pohľadávky a záväzky sa
v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé, podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť
dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo
krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov – Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti
vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív,
uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu účtovnej závierky, ako aj na
vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto
odhadov líšiť.
8. Vykázané dane – Slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich
precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie
daňových zákonov a predpisov pri ich uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy
Vypracoval: Ing. Mária Svitková
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vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska
daňových úradov.
9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie
- Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien).
Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:
a) dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou - obstarávacou cenou;
obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho
obstaraním (prepravné a clo),
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou - vlastnými nákladmi alebo
reprodukčnou obstarávacou cenou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná
obstarávacia cena tohto majetku; vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na
výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú
činnosť; reprodukčná obstarávacia cena je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase,
keď sa o ňom účtuje,
c) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou - vlastnými nákladmi; vlastné
náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame
náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť,
d) dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - reprodukčnou
obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo
zisteného pri inventarizácii; t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o
ňom účtuje,
e) dlhodobý finančný majetok - obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena, za ktorú sa
majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom,
poradcom, burzám),
f) zásoby obstarané kúpou:
-

nakupovaný materiál - obstarávacou cenou; pri úbytku rovnakého druhu zásob
sa používa metóda FIFO; do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie.

-

nakupovaný tovar - obstarávacou cenou; pri úbytku rovnakého druhu zásob sa
používa metóda FIFO; do vedľajších nákladov patrí prepravné, clo a provízie,

g) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
-

nedokončená výroba, polotovary a výrobky sa oceňujú vlastnými nákladmi,
ktoré zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj
časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo na inú činnosť,

h) zásoby obstarané iným spôsobom - reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade
bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novo zistených pri inventarizácii; t. j.
cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje,
Vypracoval: Ing. Mária Svitková
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i) pohľadávky:
-

pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí - menovitou hodnotou,

-

pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do
základného imania – obstarávacou cenou,

Pri dlhodobých pohľadávkach sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa
vyjadruje ich hodnota v čase účtovania a vykazovania.
j) krátkodobý finančný majetok - obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena, za ktorú sa
majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom,
poradcom, burzám),
k) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou,
l) záväzky:
-

pri ich vzniku - menovitou hodnotou

-

pri prevzatí - obstarávacou cenou,

m) rezervy - v očakávanej výške záväzku,
n) dlhopisy, pôžičky, úvery:
-

pri ich vzniku - menovitou hodnotou

-

pri prevzatí - obstarávacou cenou,

Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne
súvisia.
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy - očakávanou menovitou hodnotou,
p) daň z príjmov splatná - podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sa splatné dane
z príjmov určujú z účtovného zisku pri sadzbe 19 %, po úpravách o niektoré položky na
daňové účely,
q) daň z príjmov odložená - sa účtuje pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou
majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti
umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužité daňové odpočty
do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane
z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 19 %.
r) dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:
V roku 2009 neboli účtovnej jednotke poskytnuté dotácie na obstaranie majetku.

Vypracoval: Ing. Mária Svitková

Strana 7 z 30

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Poznámky k účtovným výkazom k 31. decembru 2009

10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov - nasledujúce ocenenie
a)

Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa
vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.

Rezervy - sa účtujú v očakávanej výške záväzku. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
Účtovná jednotka ku koncu účtovného obdobia vytvára rezervy:
a) Krátkodobé rezervy
- na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov
- na nevyfakturované dodávky a služby
- na zostavenie, overenie, zverejnenie závierky a výročnej správy
- na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
- na prémie a odmeny minulého roka vrátanie poistného
- na odmeny pri životnom jubileu 50.rokov
b)

Dlhodobé rezervy
- na odstupné, odchodné
- na súdne spory



Opravné položky:



k zastaveným investíciám na základe zhodnotenia ich účtovnej hodnoty vo vzťahu
k možnej realizovateľnej cene,



k podielom na základnom imaní v obchodných spoločnostiach na základe metódy
vlastného imania,



k zásobám bez obratu nad 360 dní vo výške % podľa posúdenia ich využiteľnosti
v spoločnosti alebo možného odpredaja,



k zásobám materiálu, nedokončenej výroby a výrobkov, ktorých trhová cena poklesla
pod obstarávaciu cenu, resp. pod ocenenie vlastnými nákladmi podľa prepočtu podielu
obstarávacej ceny alebo vlastných nákladov na možnej trhovej cene,
k pohľadávkam po lehote splatnosti na základe odborného odhadu možnosti neuhradenia
pohľadávky, % tvorby opravných položiek závisí od konkrétnych zisťovaní.

Dlhodobý majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol stanovený s ohľadom na
odhad reálnej ekonomickej životnosti. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína
odpisovať v mesiaci zaradenia do používania.
Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o daniach z príjmov platných
pre rovnomerné odpisovanie.
1. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu referenčným
výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci
dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke ku dňu jej zostavenia.
Vypracoval: Ing. Mária Svitková
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Pri kúpe a predaji cudzej meny za slovenskú menu sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty
nakúpené alebo predané.
2. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód
- v roku 2009 účtovná jednotka nemenila účtovné

Vypracoval: Ing. Mária Svitková
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F.

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok (r. 003 a 012 Súvahy)
1.1 Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

Riadok súvahy
Obstarávacia cena
K 1. januáru 2009
Prírastky
Úbytky
Presuny
K 31. decembru 2009
Oprávky
K 1. januáru 2009
Ročný odpis
Prírastky
Úbytky
Presuny
K 31. decembru 2009
Opravná položka
K 1. januáru 2009
Prírastky
Úbytky
Presuny
K 31. decembru 2009

Zriaďovacie
náklady

Aktivované
náklady na
vývoj

Softvér

Oceniteľné
práva

Goodwill

004

005

006

007

008

Vypracoval: Ing. Mária Svitková

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok
009

Obstarávaný Poskytnuté
dlhodobý
preddavky
nehmotný
majetok
010
011

Celkom

003

36 254
56 834
1 585

56 834
56 834

36 254
113 668
58 419

91 503

0

91 503

27 784
11 409

27 784
11 409

1 585

1 585

37 608

37 608
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Riadok súvahy
Zostatková hodnota
K 1. januáru 2009
K 31. decembru 2009

004

Vypracoval: Ing. Mária Svitková

005

006

007

8 470
53 895

008

009

010

011

003
8 470
53 895
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1.2 Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

Riadok súvahy
Obstarávacia cena
K 1. januáru 2009
Prírastky
Úbytky
Presuny
K 31. decembru 2009
Oprávky
K 1. januáru 2009
Ročný odpis
Prírastky
Úbytky
Presuny
K 31. decembru 2009
Opravná položka
K 1. januáru 2009
Prírastky
Úbytky
Presuny
K 31. decembru 2009
Zostatková hodnota
K 1. januáru 2009
K 31. decembru 2009

Vypracoval: Ing. Mária Svitková

Pozemky

Stavby

013

014

334 239

334 239

334 239
334 239

2 198 514

Samostatné Pestovateľsk Základné
hnuteľné
é celky
stádo a ťažné
veci
trvalých
zvieratá
porastov
015

016

017

Ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obstarávaný
dlhodobý
hmotný
majetok

Poskytnuté
preddavky

Celkom

018

019

020

012

3 315 451
239 420
98 606

15 277
232 943
239 420

2 198 514

3 456 265

8 800

1 360 404
111 795

2 978 910
124 014

4 339 314
235 809

98 606

98 606

1 472 199

3 004 318

4 476 517

838 110
726 315

336 541
451 947

15 277
8 800
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5 863 481
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355 308
5 997 818

1 524 167
1 521 301
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Významné prírastky
59 251,07 EUR – Kalibračný systém vibrácií (slúži na meranie nízkych vibrácií)
58 677,37 EUR – Analyzátor spalín (analýza spalín zo zdrojov na tuhé palivo)
41 308,56 EUR – Zariadenie na skúšky solárnych kolektorov
22 089,17 EUR – SOFTVÉR NEVCIN 2
22 162,50 EUR – SOFTVÉR – Inventarizácia majetku
16 737,42 EUR – Nákladný automobil
13 005,00 EUR – Ultrazvukový simulátor (skúšky imunity, generuje rušivé impulzy)
12 680,00 EUR – Izotermická mraziarenská komora (slúži na skúšky solárnych kolektorov)
10 258,00 EUR – Prístroj pre kalibráciu odchýlkomerov
Úbytky
V roku 2009 účtovná jednotka vyradila majetok poškodený, neopraviteľný a zastaraný.
9 856,34 EUR – Server
7 930,29 EUR – Server
5 045,28 EUR – Server
3 385,78 EUR – Ohmmeter
2 937,66 EUR – Notebok
2 555,60 EUR – Notebok

1.3 Spôsob a výška poistenia majetku
Predmet poistenia

Druh poistenia

Výška poistenia
2008
2009

Názov a sídlo poisťovne

Majetok
budovy, sklad tovaru

Poistenie pre prípad poškodenia
alebo zničenia vecí živelnou
udalosťou

2 280

2 343

ALLIANZ-Slovenskápoisťovňa,
Dostojevského rad 4,
815 74 Bratislava

Dopravné prostriedky

Povinné zmluvné poistenie
zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla
Havarijné poistenie súboru

1 675

1 732

Kooperativa poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava

4 390

4 355

ALLIANZ-Slovenskápoisťovňa,

Dopravné prostriedky

Vypracoval: Ing. Mária Svitková
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vozidiel

Elektrické prístroje
kopírka, merací prístroj

Poistenie strojov a elektrických
zariadení, lom strojov

Dostojevského rad 4,
815 74 Bratislava
490

1.4. Majetok vo vlastníctve iných subjektov
Účtovná jednotka nemá majetok vo vlastníctve iných subjektov

Vypracoval: Ing. Mária Svitková
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ČSOB Poisťovňa, a.s.
Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava
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2. Dlhodobý finančný majetok (r. 022 Súvahy)
Účtovná jednotka neúčtovala na účtoch dlhodobého finančného majetku.
3.

Zásoby (r. 032 Súvahy)

3.1. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek
Účtovná jednotka nevytvárala opravné položky k zásobám.
3.2. Záložné právo a obmedzené disponovanie so zásobami
Účtovná jednotka nemá obmedzené disponovanie so zásobami
3.3. Zákazková výroba
Účtovná jednotka neúčtuje o zákazkovej výrobe.
4. Pohľadávky (r. 040 a 047 Súvahy)
4.1. Členenie pohľadávok celkom vrátane skupiny:
BRUTTO
31. december 2008
Kategória
pohľadávok

Do lehoty
splatnosti

Po lehote splatnosti

Do 360 dní

Celkom

Nad 360 dní

Dlhodobé r. 040
Krátkodobé r. 047

*52 153
19 348
9 882
81 383
-Účtovná jednotka účtuje povinnosť odvodu DPH z prijatých preddavkov na účte 378. (Hodnota
na riadku 054).
BRUTTO
31. december 2009
Kategória
pohľadávok

Do lehoty
splatnosti

Po lehote splatnosti

Do 360 dní
Dlhodobé r. 040
Krátkodobé r. 047

*41 657

22 933

Celkom

Nad 360 dní
10 534

75 124

-Účtovná jednotka účtuje povinnosť odvodu DPH z prijatých preddavkov na účte 378,čo tvorí
najvýznamnejšiu položku riadku 054. Suma takejto pohľadávky je 15 279,- EUR
- Daňovú pohľadávku tvorí nadmerný odpočet DPH za 12/2009 (Hodnota na riadku 053).
4.2. Pohľadávky voči spriazneným osobám
Účtovná jednotka nemá spriaznené osoby.
Vypracoval: Ing. Mária Svitková
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4.3. Opravné položky k pohľadávkam / korekcia k riadkom/
Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:
Položka

Riadok

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej
účtovnej jednotke a materskej
účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Iné pohľadávky
Odložená daňová pohľadávka
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej
účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky
Iné pohľadávky

Tvorba:

Zrušenie:

Stav k
1. 1. 2009

Tvorba

11 851
11 851

679
679

Zníženie Zrušenie

Stav k
31. 12. 2009

040
041
042

043
044
045
046
047
048
049

1 933
1 933

10 595
10 595

050
051
052
053
054

- nedaňová vo výške 465,- EUR na pohľadávky po lehote splatnosti (fy Sanitech ,
fy Inspecco)
- daňová vo výške 213,- EUR na pohľadávku po lehote splatnosti ( fy Marián GalbaStavebné práce.)
- daňové:
-ukončenie konkurzu ČKD Slaný a splnenie rozvrhového uznesenia v sume 87,- EUR
- nedaňové
- odpis pohľadávky voči Universal Servis Tour, s.r.o v sume 1 792,- EUR . Pohľadávka
bola vymáhaná v konaní o výkon rozhodnutia Okresným súdom Piešťany. Nebola
vymožená a medzičasom došlo k zrušeniu tejto spoločnosti bez likvidácie.

4.4.Zabezpečenie pohľadávok
4.5. Záložné právo a obmedzené nakladanie s pohľadávkami
Účtovná jednotka nemá žiadne záložné právo a obmedzené nakladanie s pohľadávkami.

Vypracoval: Ing. Mária Svitková
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4.6. Odložená daňová pohľadávka (r. 046 Súvahy)
Popis
Odložená daňová pohľadávka k 1. januáru
Odložená daň z príjmov zúčtovaná v bežnom roku do
výkazu ziskov a strát (účet 592, 594) – (náklad)/výnos
Odložená daň z príjmov zúčtovaná v bežnom roku do
vlastného imania (účet 414)
Odložená daňová pohľadávka k 31. decembru

2008

2009

-

-

Účtovná jednotka vykazuje odloženú daňovú pohľadávku a záväzok podľa konečného zostatku účtu 481
pre rok 2009 je vykázaná na r. 104.

5. Finančné účty (r. 055 Súvahy)
5.1. Účtovná jednotka má finančný majetok v štruktúre
Položka
Peňažné prostriedky:
Pokladňa + ceniny
Bankové účty bežné
Bankové účty termínované
Peňažné ekvivalenty:
Dlhopisy – štátne
Vkladové listy
Krátkodobý finančný majetok:
Majetkové cenné papiere na obchodovanie
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Dlhové cenné papiere na obchodovanie
Vlastné dlhopisy
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
Ostatné realizovateľné cenné papiere
Obstaranie krátkodobého finančného majetku
Spolu:

2008

2009

5 347
18 270
1 552 489

7 670
15 523
1 665 484

1 576 106

1 688 677

5.2. Prehľad o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku
Účtovná jednotka nevytvárala opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.

Vypracoval: Ing. Mária Svitková
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6. Časové rozlíšenie (r. 061 Súvahy)
Položka
Náklady budúcich období dlhodobé

Riadok
062

Náklady budúcich období krátkodobé
z toho najmä:
- havarijné poistenie
- zákonné postenie autom.
- telefon. poplatky
- predplatné, časopisy
Príjmy budúcich období dlhodobé
z toho najmä:
-úroky na dvojročnom termínovanom
vklade
Príjmy budúcich období krátkodobé

063

2008

2009

11 689

12 170

4390
1675
388
924

4 133
1 731
382
945
2 611

064

2 611
065

z toho najmä:
-kreditné úroky
-príjmy z nájmu

2 231

1375

44
2 186

888
483

7. Pohľadávky z finančného prenájmu (u prenajímateľa)
Účtovná jednotka nemá pohľadávky z finančného prenájmu.

G.

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie (r. 066 Súvahy)
1.1. Informácie o vlastnom imaní
Základné imanie predstavuje 2 563 703 EUR.
Zákonný rezervný fond vo výške 79 357 EUR nedosahuje výšku minimálneho zostatku fondu.
Minimálny zostatok fondu je 20% základného imania.

Vypracoval: Ing. Mária Svitková
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1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie straty za rok 2008

Druh prídelu
Prídel do zákonného rezervného fondu
Prídel na zvýšenie základného imania
Prídel do štatutárnych fondov
Prídel do ostatných fondov
Použitie na vyrovnanie straty z minulých rokov
Dividendy
Nerozdelený zisk minulých rokov
Prídel do sociálneho fondu
Iné rozdelenie zisku
Zisk na rozdelenie spolu

Schválené rozdelenie zisku roku 2008
946

1 394

11 618
13 958

2. Rezervy (r. 089 Súvahy)
2.1. Rezervy zákonné dlhodobé (r. 090 Súvahy)
Charakteristika rezervy

Stav k
1. 1. 2009

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav k
31. 12. 2009

Spolu

2.2. Ostatné dlhodobé rezervy (r. 092Súvahy)
Charakteristika rezervy

Stav k
1. 1. 2009

Rezerva na súdny spor
Rezerva na odchodné a
odstupné
Spolu

4 339
16 233
20 572

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav k
31. 12. 2009

4 339
12 515

10 375

167

18 206
22 545

Rezerva -pracovno právny súdny spor - bola tvorená v roku 2007 na spor pre neplatné skončenie
pracovného pomeru bývalého zamestnanca.
Rezerva bola tvorená na základe vyjadrenia právneho zástupcu v 50%-nej výške z odhadovaných nákladov
na mzdu, odvody a odhadované súdne trovy.
V roku 2009 bola použitá rezerva na vyplatené odstupné a odchodné. Bola vytvorená na odstupné
a odchodné pre zamestnancov, ktorí v roku 2009 dosiahli dôchodkový vek.

Vypracoval: Ing. Mária Svitková
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2.3. Rezervy zákonné krátkodobé (r. 091 Súvahy)

Charakteristika rezervy

Stav
k
1.1.2009

Tvorba

Použitie

51 001

83 535

51 001

Rezerva na nevyčerpané
dovolenky
Rezerva na nevyfakturované
dodávky

418

972

Stav
Zrušenie k 31.12.2009

83 535

418

972

Rezerva na audit a zverejnenie

1 427

1 494

1 427

1 494

Spolu:

52 847

86 001

52 847

86 001

2.4. Ostatné krátkodobé rezervy (r. 093 Súvahy)

Charakteristika rezervy

Stav
k
1.1.2009

Tvorba

Použitie

11 659

16 964

11 659

1 750

4 349

1 567

Rezerva na prémie a odmeny
Rezerva na ročné zúčtovanie
zdravotné poistenie
Rezerva na jubileá

Spolu:

3.

Stav
Zrušenie k 31.12.2009

16 964
183

2 166

13 409

4 349
2 166

23 479

13 226

183

23 479

Záväzky (r. 094 a 105 Súvahy)

3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny:
Bežné obdobie: 31. december 2009
Položka
do lehoty

Záväzky z obchodného styku (r. 106)
Z toho :
Prijaté preddavky
Dodávatelia
Nevyfakturované dodávky (r. 107)
Záväzky voči ovládanej osobe
a ovládajúcej osobe (r. 108)
Vypracoval: Ing. Mária Svitková

Splatnosť
do 360 dní po
lehote

175 516
136 787
38 729
7
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Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného
celku (r. 109)
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
(r. 110)
Záväzky voči zamestnancom (r. 111)
Záväzky zo sociálneho poistenia (r. 112)
Daňové záväzky a dotácie (r. 113)
Z toho :
Daň z príjmov PO
Daň z príjmov zo závislej činnosti
Daň z motorových vozidiel
Ostatné záväzky (r. 114)
Spolu k 31. decembru 2009 (r.105)

127 783
74 071
30 398
4 467
25 002
929
98
407 873

Významnou položkou záväzkov z obchodného styku sú prijaté preddavky (136 787 EUR).
Preddavky sú vykazované v plnej výške. Povinný odvod DPH je vykazovaný na účte 378 –
Ostatné pohľadávky)
Záväzky voči zamestnancom, sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam predstavujú mzdy
a odvody za december 2009. Všetky boli uhradené v januári 2010.
Bezprostredne predchádzajúce obdobie: 31. december 2008
Položka
do lehoty

Záväzky z obchodného styku (r. 106)
Z toho :
Prijaté preddavky
Dodávatelia
Nevyfakturované dodávky (r. 107)
Záväzky voči ovládanej osobe
a ovládajúcej osobe (r. 108)
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného
celku (r. 109)
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
(r. 110)
Záväzky voči zamestnancom (r. 111)
Záväzky zo sociálneho poistenia (r. 112)
Daňové záväzky a dotácie (r. 113)
Z toho :
Daň z príjmov PO
Daň z príjmov zo závislej činnosti
Daň z motorových vozidiel
Daň z pridanej hodnoty
Ostatné záväzky (r. 114)
Spolu k 31. decembru 2008 (r.105)
Vypracoval: Ing. Mária Svitková

Splatnosť
do 360 dní po
lehote

187 242
154 368
32 873
987

83 268
55 870
24 037
868
15 515
1 230
6 424
185
351 590
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3.2. Dlhodobé záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti
- Účtovná jednotka neeviduje žiadne dlhodobé záväzky z obchodného styku.

3.3. Odložený daňový záväzok (r. 104 Súvahy)
Popis
Odložený daňový záväzok k 1. januáru
Odložená daň z príjmov zúčtovaná v bežnom roku do
výkazu ziskov a strát (účet 592, 594) – náklad/(výnos)
Odložená daň z príjmov zúčtovaná v bežnom roku do
vlastného imania (účet 414)
Odložený daňový záväzok k 31. decembru
Účtovná jednotka vykazuje daňový záväzok odloženú
zostatku účtu 481. Pre rok 2009 je vykázaná na r. 101.

2008
9 681

2009
9 769

88

6 397

9 769

16 166

daňovú pohľadávku spolu podľa konečného

Popis
Účtovná hodnota dlhodobého majetku je vyššia ako
daňová základňa (záväzok)

2008

2009

11 585

17 398

Účtovná hodnota pohľadávky je nižšia než je daňová
základňa (opravné položky)

-1 484

-1 232

-332
9 769

16 166

Účtovná hodnota záväzku je vyššia než jej daňová základňa
(tvorba nedaňovej rezervy)

Odložený daňový záväzok k 31. decembru

3.5. Záväzky zo sociálneho fondu (r. 102 Súvahy)
2008
52 830
28 669
13 068
15 601
39 516

Počiatočný stav k 1. januáru 2009
Tvorba celkom:
z nákladov
zo zisku
Čerpanie celkom:
-

5 279
20 156
12 919
1 162

stravovanie
regenerácia
doprava do zamestnania
sociálna výpomoc

Konečný stav k 31. decembru 2009

Vypracoval: Ing. Mária Svitková

41 983

Strana 22 z 30

2009
41 983
26 170
14 552
11 618
28 129
5 360
10 362
11 411
996
40 024

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Poznámky k účtovným výkazom k 31. decembru 2009

4. Časové rozlíšenie (r. 119 Súvahy)

Položka
Výdavky budúcich období dlhodobé

Riadok
120

2008

2009

12

13

12

13

Výdavky budúcich období krátkodobé
z toho najmä:
Bankové poplatky z účtu SF
Výnosy budúcich období dlhodobé

121

Výnosy budúcich období krátkodobé
z toho najmä:
Tržby prislúchajúce roku 2010
Spolu časové rozlíšenie

123

88

119

88
101

Vypracoval: Ing. Mária Svitková
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H.

VÝNOSY

1. Výnosy z hospodárskej činnosti
1.1. Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb (r. 01, 05 Výkazu ziskov a strát)
Tržby za vlastné výkony a tovar podľa hlavných oblastí odbytu:
Oblasť odbytu

2008

Tuzemsko
Zahraničie celkom
Predaj celkom

2009

EUR

%

EUR

%

2 262 443
282 148
2 544 591

89
11
100

2 509 230
253 335
2 762 565

91
9
100

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa typov výrobkov a služieb:
Výrobok

2008

2009
%

Tržby za tovar r. 01
Tržby z predaja vl. výrobkov
a služieb r. 05
z toho:
- Skúšobníctvo a certifikácia
- Systémy kvality a normalizácia
- Metrológia
- prenájom
- Stravovanie
- Ostatné
Predaj celkom

%

79 885

3

63 779

2

2 464 706

97

2 698 786

98

1 766 649
37 942
253 726
98 008
153 818
154 563
2 544 591

72
2
10
4
6
6
100

2 061 520
37 258
237 605
86 795
132 412
143 195
2 762 565

76
1
9
3
5
6
100

1.2. Zmena stavu vnútropodnikových zásob (r. 06 Výkazu ziskov a strát)
Položka

Nedokončená
výroba (121)
Polotovary
vlastnej
výroby (612)
Výrobky (613)
Zvieratá (614)

Stav k
1. 1. 2009

Stav k
31. 12.
2009

Zmena
stavu

Zostatok
účt. sk. 61

Rozdiel

81 491

41 495

-39 996

-39 996

0

Vysvetlenie
rozdielu

1.3. Aktivácia (r. 07 Výkazu ziskov a strát)
Položka

Účet

2008

Aktivácia materiálu a tovaru
Aktivácia vnútroorganizačných
služieb
Aktivácia dlhodobého nehmotného
majetku
Aktivácia dlhodobého hmotného

621

3 513

4 015

20 520

23 079

0

22 089

Vypracoval: Ing. Mária Svitková
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majetku
Aktivácia spolu

13 141
37 174

x

32 216
81 399

Aktiváciu vnútroorganizačných služieb tvorí 55% hodnoty z poskytovania stravy
zamestnancom vo vlastnom stravovacom zariadení.
V roku 2009 bol aktivovaný ekonomický softvér, vyrobený vo vlastnej réžii. Softvér slúži na
evidenciu nákladov na nedokončenú výrobu až po fakturáciu odberateľom.
Významnú položku aktivácie dlhodobého nehmotného majetku tvorí výroba zariadenia na
skúšku solárnych kolektorov. Takto aktivované náklady boli 24 085 EUR.
1.4. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Položka

Tržby z predaja dlhodobého
majetku a materiálu
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Materiál
Ostatné výnosy z hospodárskej
činnosti
Významné položky
Náhrady od poisťovne

Riadok

2008

19

2009

5 232
1 200
4 032

22

2 944

1 893

1 714

1 682

2. Výnosy z finančnej činnosti
Položka

Tržby z predaja cenných papierov
a podielov
Výnosy z dlhodobého finančného
majetku
Výnosy z krátkodobého finančného
majetku
Výnosy z precenenia cenných papierov
a výnosy z derivátových operácií
Výnosové úroky
Kurzové zisky
Z toho: realizované
- z toho k 31.12.
nerealizované
z prechodu na menu EUR
Ostatné výnosy z finančnej činnosti

Riadok

2008

2009

44 434
6 001
6 001
11

14 450
666
134
13

27
29
33
35
38
40

532
42

Výrazný pokles výnosových úrokov v roku 2009 bol zapríčinený poklesom úrokových sadzieb
v bankách.
Pokles kurzových ziskov bol spôsobený prechodom Slovenska na menu EUR. Účtovná
jednotka v roku 2009 prevažne uzatvárala obchody v mene EUR.

Vypracoval: Ing. Mária Svitková
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I.

NÁKLADY

1. Náklady z hospodárskej činnosti
1.1 Výrobná spotreba (r. 02, 09 a 10 Výkazu ziskov a strát)
Položka

Náklady na predaný tovar
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Služby
z toho najmä:
Opravy a údržba
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Kooperácie
Telefóny, poštovné
Dažďové vody, stočné
Upratovanie
Akreditácie, audit SMK
Kalibrácia prístrojov
Ostatné služby
Z toho najmä:
Právne služby
Rozvoz obedov
Internetové služby
Aktualizácia ekon. Softvérov
Deratizácia, dezinfekcia
Výstava EXPOTREND
Organizácia Dňa skúšobníctva
Zavedenie dát do softwérov
Personálny marketing
Analýza zákazníckych očakávaní
spokojnosti a definovanie
strategických marketingových
akcií

Riadok

02
09
09
10

2008

2009

72 643
304 163
122 531
479 808

56 538
295 282
122 007
401 494

65 538
90 004
9 259
84 958
35 452
16 408
13 026
24 817
12 469
103 320

66 122
57 389
21 123
64 930
34 461
15 625
11 128
33 605
9 176
62 390

5 975
4 545
4 979
3 653
5 497
2 821

5 975
4 631
4 979
2 684
4 450
2 875
3 673
5 618

4 945

50 294

Oproti rovnakému obdobiu roka 2008 poklesli služby o 78 314 EUR. Významný pokles
o 40 930 EUR je v ostatných službách. V máji 2008 boli zúčtované náklady na Marketingový
projekt zákazníckych očakávaní, spokojnosti a definovania strategických marketingových akcií
v sume 50 294,- EUR.
Na zvýšenie nákladov na reprezentáciu v porovnaní s rokom 2008 o 11 864 EUR mala vplyv
skutočnosť , že v septembri účtovná jednotka spoluorganizovala Deň Skúšobníctva, kde
náklady na reprezentáciu predstavovali 11 490 EUR.

Vypracoval: Ing. Mária Svitková

Strana 26 z 30

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Poznámky k účtovným výkazom k 31. decembru 2009

Náklady na

2008

2009

a) overenie účtovnej závierky auditorom
podľa § 19 Zákona o účtovníctve

1 328

1 394

664

697

b) iné služby
c) daňové poradenstvo
d) iné súvisiace služby poskytnuté ÚJ týmto
audítorom (priebežné overenie účt.)
1.2 Ostatné náklady z hospodárskej činnosti
Položka

Osobné náklady
Dane a poplatky
Odpisy
Dlhodobého nehmotného majetku
Dlhodobého hmotného majetku
Zostatková cena predaného
dlhodobého majetku a predaného
materiálu
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Materiál
Tvorba a zúčtovanie opravných
položiek k pohľadávkam
Ostatné náklady na hospodársku
činnosť - najvýznamnejšie
Manká a škody
Členské príspevky

Riadok

2008

2009

12
17
18

1 375 549
28 035
238 900
3 725
235 175

1 631 076
30 005
247 217
11 408
235 809

20
4 032

4 032
21

290

591

23

1 297
1 163

1 441

2008

2009

1 429

2. Finančné náklady
Položka

Riadok

Predané cenné papiere a podiely
28
Náklady na krátkodobý finančný
34
majetok
Náklady na precenenie cenných
36
papierov a náklady na derivátové
operácie
Nákladové úroky
39
Kurzové straty
41
30 328
315
Realizované
30 328
315
Z toho k 31.12
28 784
125
Nerealizované
Kurzové straty z prechodu na EUR
1
Ostatné náklady na finančnú činnosť
42
346
372
Kurzová strata straty v roku 2008 bola spôsobená veľkým poklesom EUR voči SKK.

Vypracoval: Ing. Mária Svitková
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J.

DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2009 je 19 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.
Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 19 %, ktorá je
v platnosti od 1. 1. 2004.
Vzťah splatnej a odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia
Položka

Splatná daň z príjmov
z bežnej činnosti
z mimoriadnej činnosti
Odložená daň z príjmov
z bežnej činnosti
z mimoriadnej činnosti
Daň z príjmov celkom
Položka

HV pred zdanením
Daň z príjmov pri sadzbe 19 %
Vplyv upravujúcich položiek:
- odpočítateľné položky
- pripočítateľné položky
Vplyv zmeny sadzby dane
Dodatočné odvody dane
Daň z príjmov celkom

K.

2008

2009

9 705

6 553

88

6 398

9 793

12 951

2008

2009

23 751
4 512

24 465
4 648

7 914
35 245

54 545
64 568

9 793

12 951

ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Účtovná jednotka eviduje na podsúvahových účtoch dlhodobý majetok nespĺňajúci limit
ocenenia podľa zákona o dani z príjmov. Majetok eviduje od výšky 17 €, s výnimkou
mobilných telefónov, ktoré sa evidujú bez ohľadu na výšku obstarávacej ceny.
Hodnota majetku v podsúvahovej evidencii
2008

2009

Dlhodobý drobný hmotný
majetok

437 459

467 117

Dlhodobý drobný nehmotný
majetok

48 077

55 558

Vypracoval: Ing. Mária Svitková
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L.

INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

M.

PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH
ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Mzdy a odmeny (tantiémy) orgánov spoločnosti:
Počet

Orgán

Technický skúšobný ústav
Piešťany, š.p.
Štatutárne orgány
Členovia dozornej rady
Bývalí členovia týchto orgánov
Spolu

Súčasné orgány spoločnosti
Bývalí členovia orgánov

Mzdové náklady

r. 2008

r. 2009

3
5

92 011
3 734

95 240
3 236

3

95 745

98 476

Tantiémy
(podiely na zisku)

r. 2008

r. 2009

Peňažné plnenie

Naturálne plnenie

98 476

3 305

N.
SPRIAZNENÉ OSOBY
Účtovná jednotka nemá spriaznené osoby.
O.

SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali po 31. decembri 2009 žiadne také
udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.

P.

PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Základná imanie
Kapitálové fondy
Fondy zo zisku
VH minulých rokov
VH za účtovné obdobie
Spolu:

Riadok

Stav
k 1.1.2009

068
073
080
084
087
067

2 563 703
106 922
111 697
25 320
13 958
2 821 600

Zvýšenie

Stav
Zníženie k 31.12.2009

946

946

2 444
2 444

2 563 703
106 922
112 643
25 320
11 514
2 820 102

Dôvodom zvýšenie fondov zo zisku bol prídel do rezervného fondu vo výške 5% zo zisku po
zdanení za rok 2008.

Vypracoval: Ing. Mária Svitková
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Výkaz cash - flow
Bežné účtovné
obdobie
2009
A

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

A.1.
A.2.
A.3.

B

Príjmy z predaja tovaru a vlastných výrobkov
Výdavky na nákup tovaru a materiálu
Príjmy z predaja služieb
Výdavky na obstaranie služieb,energie a ostatných
neskladovd.dodávok
Výdavky na osobné náklady
Výdavky na dane a poplatky, okrem výdavkov na daň z
príjmov účtov.jednotky
Ostatné príjmy z prevádzkových činností
Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti
Prijaté úroky
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky
Príjmy mimoriadneho charakteru
Výdavky mimoriadneho charakteru
Sociálny fond
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti /A.1A.13/
Peňažné toky z investičnej činnosti

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B**

Výdavky na obstaranie DLNM
Výdavky na obstaranie DLHM
Príjmy z predaja DLNM
Príjmy z predaja DLHM
Príjmy mimoriadneho charakteru
Výdavky mimoriadneho charakteru
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti /B.1-B.6/

C

Peňažné toky z finančnej činnosti
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených
účtovnou jednotkou
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti /C1/

A.4
A.5.
A.6.
A.7.
A.8.
A.9
A.10
A.11
A.12
A.13
A**

C.1
C***

Minulé účtovné
obdobie
2008

Rozdiel 20092008

39 155
-373 960
3 167 124

29 399
-430 035
2 910 151

-534 125

-547 988

-1 369 762

-1 332 040

-465 203

-401 774

12 527
-81 691
10 951
-2 953
0
0
-22 769

10 909
-134 096
46 570
16 547
0
0
-1 474

0
0
-21 295

379 294

166 169

213 125
0

-41 346
-226 454
0
1 200
0
0
-266 600

-14 059
-171 501
0

-185 560

0
0
-81 040
0

0

0
0

0

0

112 694

-19 391

132 085

D

Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie
peňaž.prostriedkov(A+B+C)

E

Stav peňaž.prostr.a peň.ekvival.na začiatku
účtov.obdobia

1 576 107

1 623 915

-47 808

F

Stav peň.prostr a a peň.ekvival. na konci
účtov.obdobia pred zohľad. kurzových rozd. ku
dňu účtov.závierky

1 688 801

1 604 524

84 277

G

Kurzové rozdiely výčíslené k peň.prostr. a
peň.ekviv. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtov.závierka

-124

-28 418

28 2940
0

H

ZOSTATOK PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV A PEŇ.
EKVIVAL.NA KONCI ÚČTOV OBDOBIA PO
ZOHĽAD KURZ. ROZD. VYČÍSLENÉ KU DŇU
ZOSTAVENIA ÚČT. ZÁVIERKY

1 688 677

1 576 106

112 571

