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Príhovor generálneho
riaditeľa

Vážení obchodní partneri!

S plynulým priebehom jesene je nevyhnutné myslieť
na blížiaci sa záver roku 2008. Na základe doterajšieho
priebehu veríme, že to bude úspešný hospodársky rok,
v ktorom sme si vytvorili podmienky na realizáciu
nových projektov, čo je pre nás stabilizujúci prvok do
budúcnosti a pre Vás ekonomizácia Vašich procesov.

V tomto čísle Vám ponúkame novú korporátnu
identitu nášho podniku, našich služieb, ktoré pre Vás
budú zrozumiteľnejšie a využiteľné v reálnom čase.

Od 1. novembra 2008 je komplexne prepracovaná
naša internetová stránka , ktorá podáva
logicky a usporiadane lepšie ako doposiaľ informácie s
rýchlejším vyhľadávaním údajov, ktoré veľmi oceníte.

V ostatnom čase sa veľmi intenzívne mediálne
podporuje téma “Bezpečnosť bicyklov”. Preto tejto
téme venujeme zvýšenú pozornosť a je určená
predovšetkým ich výrobcom a dovozcom ako prevencia
skôr, než ich uvedú na trh.

Ak chceme byť dynamicky sa rozvíjajúci podnik,
ktorý dokáže prekonávať rôzne turbulencie, museli sme
prijať náročnejšiu víziu a stratégiu, ktorú prijali všetci
zamestnanci podniku a vychádza z kladov a
predpokladov personálnych, organizačných,
odborných, technických, ale i z tlaku konkurencie a
vôbec existencie. Pri tomto budeme viac spolupracovať

s médiami, s naším zriaďovateľom ÚNMS SR,
ministerstvami, univerzitami, inštitúciami, a pod.

Cieľ je jasný: byť naďalej prosperujúcim podnikom v
neoddeliteľnej súčinnosti s našimi spokojnými
zákazníkmi.

Preto mi dovoľte, aby som sa Vám poďakoval i v
mene našich zamestnancov za dobrú spoluprácu a
priazeň, ktorú nám preukazujete, a zaželal Vám pevné
zdravie a podnikateľské šťastie .i v roku 2009

www.tsu.sk

Ak chceme byť dynamicky
sa rozvíjajúci podnik, ktorý
dokáže prekonávať rôzne
turbulencie, museli sme
prijať náročnejšiu víziu a
stratégiu.

Ing. Ivan Cvengroš, generálny riaditeľ

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
tel. +421 33 79 57233, fax +421 33 76 23503, e-mail: cvengros@tsu.sk, www.tsu.sk2



3

Techn ické vybaven ie
s k ú š o b n e b i c y k l o v
Technického skúšobného
ústavu Piešťany, š.p., je
porovnateľné s inými
skúšobňami v EÚ, čo je
zárukou dosahovania
objektívnych výsledkov
skúšok.

Bicykel - bezpečný dopravný
prostriedok

Bicykel je dvojkolesový dopravný prostriedok, ktorý sa
uvádza do pohybu výhradne ľudskou silou pomocou
pedálovania. Bezpečnosť bicyklov pri ich používaní na
dopravovanie sa po verejných komunikáciách alebo pri
športovej cyklistike je dôležitým hľadiskom pri ochrane
bezpečnosti a zdravia spotrebiteľov. TSÚ overuje
kvalitatívne a bezpečnostné parametre bicyklov formou
vykonávania skúšok predpísaných normou.

Bicykle a komponenty pre bicykle sú v prevažnej
väčšine vyrábané a dovážané z ázijských štátov. Na
našom trhu sa nachádza nespočetné množstvo
rôznych typov a prevedení bicyklov, ktoré svojimi
vlastnosťami musia spĺňať požiadavky dané platnými
technickými normami.

Bicykle podľa spôsobu ich používania môžeme rozdeliť
na a .
Podľa veľkosti sa delia na bicykle detské a pre
dospelých (vrátane chlapčenských a dievčenských).

musí spĺňať podmienku, že maximálna
výška jeho sedla musí byť väčšia ako 435 mm a menšia
ako 635 mm. Detské bicykle sú určené deťom od 4 do 8
rokov. Pri bicykloch určených pre dospelých a mládež
musí byť maximálna výška sedla bicykla väčšia ako 635
mm.

Podľa prevedenia bicyklov sú to najčastejšie bicykle
a . Podľa použitého materiálu

sú to bicykle alebo . Medzi
špeciálne bicykle sa radia bicykle tandemové, bicykle
na krasojazdu, bicykle určené na pretekanie na ovále,
bicykle určené na používanie na U rampe a pod.

Najčastejšie sa bicykle využívajú na prepravu osôb,
pričom sa pohybujú po verejných komunikáciách ako
riadny dopravný prostriedok. Toto ich využitie je možné
len za predpokladu, že bicykle sú na používanie po
verejných komunikáciách určené a aj patrične
vybavené.

... pokračovanie na strane 4

mestské, cestovné, horské, terénne pretekárske

Detský bicykel

celoodpružené skladacie
oceľové, hliníkové karbónové



Bicykle nepatria medzi výrobky ur ené na
posudzovanie zhody podľa zákona NR SR . 264/1999
Z.z. o technických po iadavkách na výrobky a o
posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskor ích predpisov. V praxi to
znamená, e výrobca, dovozca alebo distribútor
nemusí dať uvedené výrobky preskú ať za ú elom
posúdenia zhody do autorizovanej skú obne. Vzťahujú
sa v ak na ne povinnosti vyplývajúce zo

.

Hlavným ťažiskom nových noriem STN EN sú
dynamické a statické skúšky jednotlivých komponentov
bicyklov. Ide o trvanlivostné skúšky so zreteľom na
životnosť a spoľahlivosť jednotlivých komponentov
bicykla. Z tohto dôvodu je normou STN EN odporúčané
odobrať a skúšať minimálne 2 kusy kompletných
vzoriek bicyklov. Dynamické skúšky s počtom až 100
000 cyklov sú vykonávané s maximálnym možným
silovým zaťažením. Dynamickému zaťaženiu sa
samostatne podrobuje kormidlo, predstavec, vidlica,
rám bicykla, pedále, stĺpik sedla, sedlo, kľuková
zostava so stredovým zložením a kompletné
nahustené koleso s plášťom.

V roku 2008 TSÚ Piešťany realizoval rozsiahle skúšky
bicyklov umiestnených na trhu SR. Takmer všetky
skúšané bicykle nevyhoveli požiadavkám technických
noriem. Väčšina nedostatkov zistených pri skúškach na
bicykloch (zlomenie predstavca kormidla, zlom prednej
vidlice, nedostatočná vzdialenosť pedála od zeme,
absencia chrániča špíc na zadnom kolese medzi
meničom prevodov atď.) predstavuje

.

Technické vybavenie skúšobne bicyklov je
porovnateľné s inými skúšobňami v EÚ, čo je zárukou
dosahovania objektívnych výsledkov skúšok a plnenia
požiadaviek na skúšanie bicyklov, ktoré sú uvedené v
príslušných technických normách.
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š zákona NR SR
č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení
neskorších predpisov, kde je v § 6 uvedené, že na trh
možno uviesť, ponúkať alebo predávať len bezpečné
výrobky

vážne riziko úrazu
cyklistu
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V roku 2008 TSÚ Piešťany
realizoval rozsiahle skúšky
bicyklov umiestnených na
trhu Slovenskej republiky.
Takmer všetky skúšané
b i c y k l e n e v y h o v e l i
požiadavkám technických
noriem.



Nové logo TSÚ Piešťany, š.p.,
ako súčasť novej korporátnej identity

TSÚ Piešťany je podnikom, ktorý stavia na
dlhoročnej tradícii a kvalite svojich služieb. Zákazníci
ho poznajú ako dôveryhodného a spoľahlivého
obchodného partnera.

Považujeme za potrebné zdôrazniť, že kvalitu
našich služieb garantuje štát a naším zriaďovateľom je
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky. Preto chceme viditeľne
propagovať našu príslušnosť k rodine rezortných
organizácií pod záštitou ÚNMS SR. Za týmto účelom
vznikol projekt vytvorenia korporátnej identity ÚNMS
SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Je dôležité, aby naše služby boli v konkurenčnom
prostredí jasne identifikovateľné. Naše nové logo
vychádza z pôvodného loga TSÚ, ktoré naši zákazníci
dobre poznajú, a ktorého základnú - žltú farbu sme
zachovali. Modrá farba v podklade loga a v typografii
vychádza z logotypu nášho zriaďovateľa ÚNMS SR.

K novej korporátnej identite patrí aj nový vizuál
webovej stránky, prospektových materiálov, firemných
dokumentov, e-mailov, vizitiek a informačného systému
budovy, ktoré budeme postupne meniť a
prispôsobovať. Celý proces by mal byť dokončený do
roku 2010.

Naším novým vizuálom chceme prispieť k dobrej
rozpoznateľnosti rezortných organizácií ÚNMS SR na
verejnosti a v médiách. Spolu s nimi hodláme
komunikovať a otvárať témy dôležité pre spotrebiteľov,
pretože TSÚ Piešťany sa svojimi aktivitami podieľa na
starostlivosti o bezpečnosť výrobkov na našom trhu.

Veríme, že naši zákazníci a obchodní partneri
ocenia inováciu nášho imidžu ako posun k moderným
trendom. Pretože TSÚ Piešťany, to nie je len tradícia a
kvalita, ale aj modernosť, flexibilita a operatívnosť v
poskytovaní služieb.

Mgr. Katarína Cíbiková, vedúca oddelenia technického poradenstva a marketingu
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Deň skúšobníctva 2008

Slovak Show 2008

V dňoch 17. a 18. septembra 2008 sa v hoteli Kaskády,
Sliač, uskutočnil 8. ročník Dňa skúšobníctva spojený s
odborným seminárom pre manažment autorizovaných
a notifikovaných osôb.

Organizátorom podujatia je Úrad pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo SR. Deň skúšobníctva sa
koná každoročne pri príležitosti schválenia zákona č.
264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky
a o posudzovaní zhody a o doplnení niektorých
zákonov.

Nosnou témou seminára bola platná a pripravovaná
legislatíva, ktorá sa odrazí v činnosti nielen

ých, autorizovaných a notifikovaných osôb,
orgánov štátnej správy, ale aj výrobcov a dovozcov
výrobkov.

akreditovan

Skúšobňa elektro a výherných prístrojov TSÚ Piešťany,
š.p., sa každý rok zúčastňuje výstavy Slovak Show
2008 v bratislavskej Inchebe. Výstava predstavuje
novinky v oblasti zábavnej techniky a hazardných hier.

Tento rok pútala pozornosť návštevníkov najmä
problematika prechodu na euro. Odhaduje sa, že v
súčasnosti je na Slovensku v prevádzke viac ako 20
000 výherných prístrojov, z ktorých väčšina bude
prerobená na prijímanie mincí a zobrazovanie v euro
verzii.

Pracovníci skúšobne počas výstavy poskytovali vo
svojom stánku informácie a poradenstvo a stretli sa s
veľkým záujmom producentov, distribútorov a
prevádzkovateľov tejto techniky o informácie, ako aj o
nadväzné práce spojené s overovaním prístrojov.

NEPREDAJNÉ
VYDAL: Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
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