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1.

ÚVODNÉ SLOVO GENERÁLNEHO RIADITEĽA
Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p., splnil i v roku
2008 svoje poslanie v rozsahu trvalo sa dynamizujúcej
modernej a medzinárodne uznávanej inštitúcie, ktorá
poskytuje komplexné služby predovšetkým v oblasti
skúšobníctva, certifikácie výrobkov a metrológie.
Opäť sa preukázalo, aká je dôležitá dôsledná príprava
a realizácia plánov a nových projektov, rozvoja
investícií, vzdelávania a starostlivosti o zamestnancov,
až po kvalitu poskytovaných služieb. Toto je riešené
v priamej trhovej konfrontácii, so starostlivosťou
o zákazníkov a vo väzbe na prijaté strategické zámery
a ciele, ktoré sú navyše podporované funkčným
celopodnikovým certifikovaným systémom manažérstva
kvality podľa STN EN ISO 9001: 2001.
Potvrdilo sa, že dosiahnuté výsledky vyplývajú
z dlhodobo správne manažovaného podniku, kde
prevláda
odbornosť,
kreativita,
ale
i vzťah
a starostlivosť o zákazníkov a zamestnancov.
Prerozdelením právomocí a zodpovedností na všetkých
stupňoch riadenia je vytváraná vzájomná dôvera
vedenia a výkonných zložiek, čím vzniká prirodzený
vzťah k plneniu zverených úloh, a to za podpory

prijatých motivačných kritérií.
Zákazníci opäť rozhodli, že chcú a budú využívať ponúkané služby TSÚ, pretože sú
komplexné, kvalitné, plnené v reálnom čase a za primerané náklady.
Všetky odborné služby v rámci udelených notifikácií pod registračným číslom 1299
a autorizácií sú navyše podporené akreditáciami od Slovenskej národnej akreditačnej služby,
ale aj medzinárodne v systéme GOST-R.
TSÚ je širokospektrálna inštitúcia a vo svojich službách spolupracuje nielen s ÚNMS SR, ale
i MVRR SR, MDPT SR, MŽP SR, MZ SR, MF SR, MŠ SR a MH SR.
Už 57 rokov je Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p., na trhu služieb a v ostatných
rokoch bol za kvalitu svojich služieb ocenený Národnou cenou SR za kvalitu, Zlatou
medailou SOPK za medzinárodný prínos a etiku v podnikaní, ďalšie ocenenia obdržal
z ÚNMS SR, ministerstiev a univerzít SR.
Dynamický rozvoj vo všetkých odborných a organizačných oblastiach je naďalej založený na
ponúkaných komplexných službách a na spokojnosti zákazníkov, čím sa chce Technický
skúšobný ústav Piešťany, š. p., úspešne presadzovať aj v budúcich obdobiach.

Piešťany 4. 3. 2009
Ing. Ivan C v e n g r o š
generálny riaditeľ TSÚ Piešťany, š. p
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2.

HISTÓRIA

1949

Rozhodnutie
Ministerstva
strojárenstva
v Prahe,
č.j.
12457/50-V-IV-1,
o vzniku
výskumného
a vývojového
závodu ako súčasť Kovotechny
Praha.
1950
Vznik výskumného a vývojového
závodu Kovotechna Piešťany,
ako súčasť Kovotechny Praha,
ktorého hlavnou náplňou bol
výskum,
vývoj
a skúšanie
výrobkov
predovšetkým
kovového spotrebného tovaru.
1952
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.
1955
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.
1958
„akostné značkovanie výrobkov“ – Piešťanský závod Kovotechna Praha.
1960
Kovotechna závod 04 – autorizovaná skúšobňa Piešťany je súčasťou VHJ
Kovový tovar v Trnave.
1965
Dňom 1. 1. 1965 bol zriadený Strojírenský zkušební ústav v Brne (SZÚ)
a skúšobňa v Piešťanoch sa stala jednou z jeho pobočiek.
1969
Zámer na výstavbu nového skúšobníckeho objektu.
1973–1991 Výstavba nových areálov skúšobne.
1975
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.
1992
Zmena názvu: Československý ústav pre atestáciu prístrojov a zariadení
(ČSÚSPZ) sa mení na Technický skúšobný ústav (TSÚ).
1993
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.
1993
Vznik štátnej skúšobne pod označením SKTC-104.
1998
Od 1. 6. 1998 nesie ústav názov Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p.
1998
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.
1999
Od 21.11.1999 má vybudovaný a certifikovaný systém kvality podľa noriem
STN EN ISO 9002.
1999
TSÚ Piešťany, š. p. obdržal ocenenie predsedu ÚNMS SR: "Pamätná medaila pri
príležitosti 80 rokov metrológie na Slovensku" .
2000
TSÚ Piešťany, š. p. obdržal cenu „Skúšobňa roka SR 1999“.
2000
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.

3

2.
2000

2000
2000

2001

2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

2003

2003

2003

2003

2003
2003
2004
2004

HISTÓRIA
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.
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.
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HISTÓRIA

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.
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 sú_innosti 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 _inností v rámci zákona _. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách na
základe rozhodnutia MF SR
Prechod zo slovenskej koruny na menu euro v rámci TSÚ.
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PREDMET ČINNOSTI ÚSTAVU

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 45012.
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.
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•

•
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•
•

•

•
•
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•

PREDMET ČINNOSTI ÚSTAVU
Overovanie určených meradiel - vodomerov na studenú vodu, teplú úžitkovú vodu a
prietokomerných častí meračov tepla v súlade s Rozhodnutím o autorizácii
č. 2006/160/008839/00100 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.
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.
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•
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•
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PREDMET ČINNOSTI ÚSTAVU
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.

8

4.

EKONOMIKA A FINANCOVANIE

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
TSÚ Piešťany, š.p. vykázal za rok 2008 hospodársky výsledok brutto v celkovej výške
715 516 ,- Sk , t.j. o 80 tis. Sk nižší ako v roku 2007. Dosiahnuté výnosy 81 027 890 ,-Sk
boli o 3,5 mil. Sk vyššie ( 77 522 050,- Sk v r. 2007) a náklady pred zdanením v sume
80 312 375,- Sk o 3,6 mil. Sk vyššie ( 76 726 049,- Sk v r. 2007). Čistý hospodársky
výsledok vo výške 420 785,- Sk bol o 88 tis. Sk nižší ako v predchádzajúcom roku
( 509 640,- Sk).
Nárast výkonov o 6,5 mil. v r. 2008 oproti roku 2007 súvisel hlavne s nárastom
výnosov v oblasti certifikácie, konkrétne za vydávanie osvedčení pre výherné hracie
prístroje. Výnosy v hlavnej oblasti skúšobníctva boli naopak nižšie oproti roku 2007
o 3,2 mil. Sk. Neustály pokles skúšobných výkonov zaznamenávame v oblasti osvedčovania
od doby platnosti zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a
posudzovaní zhody, ktorým vzniklo silné konkurenčné prostredie v skúšobníctve. Znížil sa
počet skúšok u určených výrobkov keďže výrobca alebo dovozca si môže aj sám
preukazovať zhodu parametrov výrobkov z technickými normami a v poslednej dobe sa znížil
aj počet výrobcov. Bolo to čiastočne ovplyvnené začínajúcou globálnou svetovou
hospodárskou a finančnou krízou v r. 2008.
Okrem poklesu tržieb skúšobníctva za zákon č. 264 ( o 3,1 mil. Sk) sme zaznamenali
aj pokles tržieb za zákon o stavebných výrobkoch č. 90 ( o 0,18 mil. Sk), inšpekčnú činnosť
( o 0,2 mil. Sk), tiež tržby za ATP –u prepravcov ľahko skaziteľných potravín ( o 0,38 mil. Sk)
a tiež v oblasti výkonov za systémy kvality. Oproti minulému roku poklesli aj výnosy
stravovacieho strediska ( o 0,25 mil. Sk ). Výnosy z prenájmu a dodávky energií mali po
prvýkrát nižšiu úroveň v porovnaní s prechádzajúcimi rokmi ( o 0,2 mil. Sk), pretože z našich
priestorov odišiel významný podnájomník – OTP banka.
Výkony technickej normalizácie boli vyrovnané ( na úrovni 137 tis. Sk za posledné dva roky).
Zaznamenali sme nárast výkonov v skúškach pre východné trhy-Rusko, Bielorusko, tzv.
GOST ( o 1 mil. Sk ) a nárast v oblasti úloh rozvoja skúšobníctva (o 0,5 mil. Sk).
V metrologických činnostiach zaznamenal ústav celkovo pokles výkonov v roku 2008
oblasti povinnej - overovanie ( o 0,3 mil. Sk) a naopak mierny nárast v oblasti nepovinných
výkonov - kalibračných (o 0,2 mil. Sk). Servis a údržba vodomerov narástla ( o 1,1 mil. Sk ).
Finančná situácia TSÚ je dlhodobo charakterizovaná bezproblémovou platobnou
schopnosťou počas celého roka. Koeficient celkovej likvidity podniku dosiahol výšku 3,5,
teda obežný majetok prevyšuje záväzky viac ako tri a pol krát. Všetky daňové povinnosti
vyplývajúce z majetku a činnosti spoločnosti boli uhrádzané v termínoch. Odvodové
povinnosti TSÚ voči poisťovniam, voči iným štátnym orgánom a tiež voči zamestnancom boli
vykonávané vždy načas. V oblasti dodávateľských vzťahov sme nezaznamenali v priebehu
roka žiadne platobné sklzy zapríčinené našou organizáciou.
V ukazovateli produktivity práce zaznamenáva TSÚ Piešťany
vyrovnané tempo:
z 724 tis. Sk tržieb na 1 zamestnanca vykázaných za rok 2006, 710 tis. Sk vykázaných za
r. 2007 a 723 tis. Sk tržieb na 1 zamestnanca vykázaných za rok 2008.
SÚVAHA – stav majetku a zdrojov jeho krytia
Celkový majetok TSÚ Piešťany, š. p., poklesol oproti minulému roku o takmer
2,6 mil. Sk.
V štruktúre majetku zníženie spôsobil pokles neobežného majetku o 1,9 mil. Sk, z dôvodu
poklesu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. Mierny nárast hodnoty majetku
zaznamenávame aj u neobežného majetku (o 0,6 mil. Sk) oproti predchádzajúcemu roku z
dôvodu nárastu hodnoty krátkodobých pohľadávok ( o 0,9 mil. Sk) , kde vzrástli pohľadávky
z obchodného styku o 0,1 mil. Sk a pohľadávky daňové o 0,77 mil. Sk. Korekcie - opravné
položky k pohľadávkam sú vo výške 0,36 mil. Sk. V štruktúre zdrojov krytia majetku
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prevládali vlastné zdroje nad cudzími. Podiel vlastných zdrojov má vyrovnanú tendenciu:
86,2 % v roku 2005 , 84,5 % v roku 2006 a 85,3 % v roku 2007, 85,2 % v r.2008. V cudzích
zdrojoch majú najvyšší podiel krátkodobé záväzky ( 9,5 mil. Sk), ktoré poklesli oproti
predchádzajúcemu roku o 1 mil. Sk. 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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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v tis. Sk
Výkaz ziskov a strát

I.

Tržby z predaja tovaru

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
.+

Obchodná marža

II.

Výroba

II.1 Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb

2008

2007
2 407

2 237

2 188

2 065

218

172

77 013

72 792

74 252

72 237

2.

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob a služieb

1 642

-238

3.

Aktivácia

1 120

793

27 309

25 892

B.1. Spotreba materiálu, energie, ostatných neskl. dodávok

12 855

11 652

B.2. Služby

14 455

14 240

Pridaná hodnota

49 922

47 072

C. Osobné náklady

41 440

39 915

C.1. Mzdové náklady

28 957

28 399

C.3.4 Náklady na sociálne poistenie a soc. náklady

12 482

11 516

845

695

7 197

7 473

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu

0

0

F.

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku

0

0

IV.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

89

859

48

229

0

0

0

0

481

-381

1 339

1 554

XI. Kurzové zisky

181

79

N. Kurzové straty

914

110

O. Ostatné náklady na finančnú činnosť

372

346

B. Výrobná spotreba

.+

D. Dane a poplatky
E.

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

G. Ostatné náklady na hospodársku činnosť
V.

Prevod výnosov z hospodárskej činnosti

H. Prevod nákladov z hospodárskej činnosti
*

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

X.

Výnosové úroky

*

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

234

1 177

R

Daň z príjmov z bežnej činnosti

295

286

292

290

3

-4

420

510

0

0

R.1 .- splatná
R.2. .-odložená
**

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti

XIV. Mimoriadne výnosy
S.

Mimoriadne náklady

0

0

T

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti

0

0

0

0

0

0

420

510

T.1. .- splatná
*

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
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SÚVAHA NETTO
v tis. Sk
Súvaha netto

2008

2007

Spolu majetok

99 771

102 460

B.

Neobežný majetok

46 172

48 095

B.I.

Dlhodobý nehmotný majetok

255

277

B.II.

Dlhodobý hmotný majetok

45 917

47 818

B.II.1

pozemky

10 069

10 069

B.II.2

stavby

25 249

26 689

B.II.3

samostatné hnuteľné veci

10 139

10 131

460

664

53 179

53 755

3 603

1 850

0

0

2 095

2 983

47 482

48 922

Časové rozlíšenie

419

610

D.1.

Náklady budúcich období

352

478

D.2.

Príjmy budúcich období

67

132

Spolu vlastné imanie a záväzky

99 771

102 460

A.

Vlastné imanie

85 003

87 365

A.I.

Základné imanie

77 234

77 234

A.II.

Kapitálové fondy

3 221

3 221

A.III.

Fondy zo zisku

3 365

5 637

2 362

2 323

0

0

1 003

3 314

B.II.7

Obstarávaný dlh. hmot. majetok

C.

Obežný majetok

C.I.

Zásoby

C.II.

Dlhodobé pohľadávky

C.III.

Krátkodobé pohľadávky

C.IV.

Finančné účty

D.

A.III.1

Zákonný rezervný fond

A.III.2

Nedeliteľný fond

A.III.3

Štatutárne fondy a ostatné fondy

A.IV.

Výsledok hospodárenia minulých rokov

763

763

A.V.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

420

510

B.

Záväzky

14 767

15 093

B.I.

Rezervy

2 616

3 693

B.II.

Dlhodobé záväzky

1 559

1 884

B.III.

Krátkodobé záväzky

10 592

9 516

B.IV.

Bankové úvery a výpomoci

0

0

Časové rozlíšenie

1

2

C.
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Účinnosť od: 01. 01. 2009
Nahradzuje: „OrgŠ 01.03/08“
Meno

Funkcia

Dátum

Vypracoval

Ing. Juraj Simčák

TD

28. 11. 2008

Schválil

Ing. Ivan Cvengroš

GR

30. 11. 2008

Podpis
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PERSONÁLNA OBLASŤ

Stavy zamestnancov
Priemer. evidenčný počet zamestnancov prepočítaný k 31.12.2008
105,10
Priemer. evidenčný počet fyzický
106
- z toho ženy
35
- z toho zamestnanci na dobu určitú
7
Fyzický stav občanov so zdravotným postihnutím
5
Percento povinného zamestnávania ZPS v zmysle legislatívy plníme ( nemáme sankčný
odvod)

Štruktúra zamestnancov TSÚ Piešťany, š. p. podľa veku

Priemerný vek zamestnancov
Priemerný vek muži
Priemerný vek ženy

46,74
47,47
45, 23

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

106
3
40
44
14
5

Migrácia zamestnancov v priebehu roka 2008
Nástupy celkom
Výstupy
Z toho:

§ 60 ZP, dohodou
§ 62 ZP, výpoveď daná zamestnancom
§ 63 ZP, výpoveď daná zamestnávateľom

5
6
3
1
2

Analýza pracovnej neschopnosti
% PN 2006:
PN zam./ zamestnanci celkom (boli dve ťažko choré zamestnankyne)
% PN 2007: PN zam./ zamestnanci celkom
% PN 2008: PN zam./ zamestnanci celkom

3,21
2,01
3,74

V súlade s požiadavkou zákona č. 111/1990 o štátnom podniku, §9, odst.6 uvádzame výšku
ročnej odmeny generálneho riaditeľa za rok 2008 vo výške 254 900,- Sk a výšku ročnej
odmeny členov dozornej rady vo výške 254 900,- Sk.
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SKÚŠOBNÍCTVO A CERTIFIKÁCIA

ČINNOSŤ PRI POSUDZOVANÍ ZHODY

•

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:
1.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 310/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia.

2.

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.

3.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení
neskorších predpisov

4.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z.z., o elektromagnetickej
kompatibilite.

5.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky.

6.

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.

7.

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..

8.

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..

9.

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..

10. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z.z., o technických požiadavkách a
postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok v znení neskorších predpisov.
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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:
a) zrušiť platnosť ňou vydaného certifikátu alebo iného dokladu, ak zistí, že neboli
dodržané podmienky vydania certifikátu
b) pri výkone činnosti nahliadnuť do technickej, výrobnej, obchodnej a inej
dokumentácie týkajúcej sa posudzovania zhody, vstupovať do výrobných
a obchodných priestorov
c) používať na vydávaných dokumentoch odtlačok okrúhlej pečiatky.

•

Notifikácia (príslušné smernice ES)

TSÚ Piešťany, š.p., je notifikovaným orgánom EÚ č. 1299 pre tieto smernice:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

87/404/EEC
88/378/EEC
90/396/EEC
92/42/EEC
97/23/EC
98/37/EC
2006/95/EC
2000/14/EC
89/106/EEC
2006/95/EC
93/42/EEC

Jednoduché tlakové nádoby
Bezpečnosť hračiek
Spotrebiče plynných palív
Účinnosť teplovodných kotlov
Tlakové zariadenia
Strojové zariadenia
Elektrické zariadenia používané v určitom rozsahu napätia
Emisie hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore
Stavebné výrobky
Elektromagnetická kompatibilita
Zdravotnícke pomôcky
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8.

NORMALIZÁCIA

ČINNOSŤ V TECHNICKÝCH KOMISIÁCH (TK)
V roku 2008 pôsobili zamestnanci TSÚ Piešťany v technických komisiách SÚTN ( TK )
a)

Predsedníctvo v TK:

TK 10
TK 57
TK 70
TK 81
TK 90

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a elektrické ručné náradie – Ing. Zahradník
Čerpadlá – Ing. Kuruc, CSc.
Drevospracujúce stroje a zariadenia – Ing. Hanko
Chladiace zariadenia – Ing. Sulík
Obaly – Ing. Pobjecký, CSc.

b) Členstvo v TK:
TK 1
TK 10
TK 17
TK 21
TK 22
TK 26
TK 28
TK 29
TK 33
TK 35
TK 51
TK 63
TK 68
TK 71
TK 81
TK 84
TK 92
TK 107
c)

Vodovody a kanalizácie – p. Summer
Elektrické spotrebiče pre domácnosť a elektrické ručné náradie – Ing. Sulík, p.
Zaťko
Bezpečnosť a ochrana pred požiarom – Ing. Chrapka, Ing. Sulík
Akustika a vibrácie – Ing. Pobjecký, CSc.
Kvalita – Ing. Miklánek
Rúry, tvarovky a armatúry z plastov – p. Summer
Ochrana ovzdušia – Ing.Pillár
Bezpečnosť strojov a ergonómia – Ing. Zámečník
Cestné vozidlá – Ing. Sulík
Gumárenské suroviny a výrobky – p. Summer
Plynárenstvo. Spotrebiče na horľavé plyny – Ing. Pillár
Potravinárske stroje – Ing. Zahradník
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.
Zahradník
Vykurovacie systémy v budovách – Ing. Galo
Posudzovanie zhody – Ing. Galo

Členstvo v medzinárodných TK:

Členstvo v TC 61, SC 61C, SC 61E, SC 61F, TC 72 – Ing. Zahradník
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9.

AKREDITÁCIE

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 – P 018, platnosť do 17.12.2011,
skúšobňa tepelnej techniky – S 047, platnosť do 1.8.2010,
skúšobňa technických zariadení budov a stavieb – S 038, platnosť do 20.4.2010,
skúšobňa strojov a výrobných zariadení – S 062, platnosť do 1.10.2011,
skúšobňa technickej akustiky a spotrebného tovaru – S 014, platnosť do 30.6.2012,
kalibračné laboratórium skúšobne technickej akustiky – K 016, platnosť do 1.10.2011,
skúšobňa elektro a výherných prístrojov – S 051, platnosť do 21.8.2010,
inšpekčný orgán – I 007, platnosť do 31.12.2009,
certifikačný orgán systémov manažérstva – CERTITECH – Q 007, platnosť do 22.12.2009,
kalibračné laboratórium – K 21, platnosť do 10.10.2010,
laboratórium vodomerov – K 22, platnosť do 29.3.2012.
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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 odvetví.
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 nasledujúce 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 LABORATÓRIÁ
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.
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10. METROLÓGIA
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
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.
AKREDITOVANÉ
KALIBRAČNÉ
LABORATÓRIUM
AKUSTIKY A SPOTREBNÉHO TOVARU

SKÚŠOBNE

TECHNICKEJ

Osvedčenie o akreditácii č. K 016 udelené Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa
STN EN ISO/IEC 17025:2005.
Laboratórium kalibruje:
•
zvukomery a integrujúce zvukomery
•
pásmové filtre
•
meracie mikrofóny
•
akustické kalibrátory
•
osobné zvukové expozimetre
Ďalej vykonáva kalibráciu meradiel mechanického kmitania, ako sú vibromery, senzory
(snímače), kalibrátory mechanického kmitania.
Autorizované metrologické pracovisko
Rozhodnutie o autorizácii ÚNMS SR č. 2008/180/002360/00998 na výkon overovania
určených meradiel akustického tlaku:
•
zvukomery a integrujúce zvukomery
•
pásmové filtre
•
meracie mikrofóny
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10. METROLÓGIA
•
•

akustické kalibrátory
osobné zvukové expozimetre.

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. 2006/160/008839/00100 na výkon overovania
určených meradiel - vodomerov na studenú a teplú vodu a prietokomerných častí meračov
tepla 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.
Prietokomerné časti meračov tepla, ktoré možno podľa schválenia typu overovať
studenou vodou 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
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

zariadenia,

vzájomné

Poznanska, Skúšanie prepravných a dopravných
podľa medzinárodnej dohody ATP

uznávanie

prostriedkov

COBRO Waršava, Poľsko

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

IMET s.r.o. Praha,
Česká republika

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

ÖIV Viedeň, Rakúsko

Skúšanie obalov na prepravu nebezpečných vecí podľa
medzinárodných dohôd ADR, RID. IMDG-Code, IATADGR 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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11. MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ
SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČNÝMI ORGANIZÁCIAMI
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. pokračoval v roku 2008 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.
Okrem toho boli v roku 2008 uzavreté dohody o spolupráci s ďalšími poradenskými a
konzultačnými spoločnosťami :
Ente Certificazione Macchine, s.r.l. (Taliansko);
Shanghai Viacert Electromechanical Technology Co., Ltd,. (Čína);
SZUTEST TURKEY,(Turecko).
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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) akreditované skúšobne a laboratóriá formou “Správy o preskúmaní laboratórií
manažmentom“,
b) SMK formou „Správy o preskúmaní SMK manažmentom“,
c) TSÚ formou „Správy o komplexnom hodnotení“ za príslušný rok,
d) 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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12. SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY
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 skúšobníctva a metrológie

Stratégia na roky 2009-2013
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 predovšetkým strojárskych
výrobkov a spotrebného tovaru

Koncepcia na roky 2009-2011
1.

Realizovať koncepčné zámery:
prijaté ÚNMS SR, ktoré sú vzájomne spojené s činnosťou TSÚ.

2.

Prioritne realizovať procesy:
a) rozšíriť podnikateľské činnosti na Východné trhy,
b) rozšírenie činností v ATP, skúšanie slnečných kolektorov a zdravotníckych
pomôcok,
c) rozšíriť služby v skúšaní obalov na prepravu nebezpečných tovarov,
d) napojenie na automobilky a priemyselné parky v oblasti metrológie
a skúšania výrobkov,
e) rozšíriť skúšobnícke služby v neregulovanej oblasti,
f) rozšíriť proces certifikácie v systémoch manažérstva.

3.

Aktívne rozvíjať hlavné procesy v oblastiach:
a) posudzovanie zhody, certifikácia, skúšanie výrobkov,
b) metrológia,
c) systémy manažérstva kvality,
d) stravovacie služby.

Piešťanoch dňa 3. 1. 2008

Schválil : Ing. Ivan C v e n g r o š
generálny riaditeľ
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