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1.1 ÚVOD 

Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. za 

rok 2011 dosiahol kladný výsledok hospodá-

renia pred zdanením a záporný výsledok po 

zdanení, napriek tomu má dlhodobo zabezpe-

čené podmienky pre svoju ďalšiu existenciu a 

rozvoj. 

O dosiahnutých výsledkoch hospodárenia 

rozhodli tieto činitele: 

 Ukončenie najväčšej dlhodobej investície 
za posledných 10 rokov existencie TSU a 
jej zaradenie do pouţívania pod názvom „ 
Rekonštrukcia objektu TSU Piešťany, š. 
p. 1. aţ 4. etapa“. 

 Zaradením novo zrekonštruovaných bu-
dov sa následne prehodnotila ich ţivot-
nosť, t.j. predĺţila sa doba ich účtovného 
odpisovania z 20 rokov na 50 rokov, čo 
nevyhnutne viedlo k veľkým rozdielom 
medzi účtovnými a daňovými odpismi. 
Uvedený rozdiel ovplyvnil najviac výšku 
tzv. odloţených daní, ktoré spôsobili stra-
tu po zdanení. 

 Rozsiahla racionalizácia činností v oblasti 
nákupov spotrebného materiálu a sluţieb 
a realizácia najväčších, ale nevyhnutných 
úsporných opatrení v histórii TSU, predo-
všetkým v personálnej oblasti. 

 Zmeny legislatívy oblasti hlavnej činnosti 
v polovici minulého roka, ktoré nepriazni-
vo ovplyvnili pokles celkových výkonov 

oproti predpokladom v pláne pre rok 
2011. 

 Externé vplyvy pretrvávajúcej hospodár-
skej krízy a ekonomických problémov 
klientov TSU. 

 Príprava a realizácia rozvojových záme-
rov do praxe. 

 Vyuţívanie marketingových prostriedkov 
na získanie nových zákazníkov inováciou 
propagačných materiálov a internetovej 
stránky, osobným stykom so zákazníkmi 
a pod. 

 Komplexná starostlivosť o zákazníkov a 
ponuka nových sluţieb. 

 Priama zodpovednosť za príslušné výko-
nové a obsluţné procesy. 

 Kvalita, odbornosť, etika, rýchlosť a pri-
meraná cena poskytovaných sluţieb. 

 Správny prenos kompetencií v právach a 
povinnostiach na manaţérskych a výkon-
ných funkciách. 

 Prísne dodrţiavanie platnej a vnútropod-
nikovej legislatívy vo všetkých oblastiach. 

 Rýchlosť a pravdivosť prenášaných in-
formácií a údajov na podriadených. 

 Správne organizovaná a kontrolovaná 
práca. 

 

V roku 2011 v oblasti BOZP a PO nevznikli 

ţiadne mimoriadne udalosti. V oblasti stabili-

zácie zamestnancov bol vhodne vyuţívaný 

sociálny program.  
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1.2 PROFIL ORGANIZÁCIE 

Názov organizácie: Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. 
 
Logo:  
 
 

Sídlo: Krajinská cesta 2929/9 
 921 01  Piešťany 
 Slovenská republika 

 

Kontakty: Telefón 033 / 79 57 111 
 Fax 033 / 79 57 251 
 E-mail tsu@tsu.sk 

 
Právna subjektivita: Štátny podnik 
 
Zriaďovateľ: ÚNMS SR Bratislava (od 1. 1. 1993) 
 
Členovia vedenia: 

Generálny riaditeľ: Ing. Ján MATUŠKA (do 8. 4. 2011) 
 JUDr. Tomáš KORČEK 

Riaditeľka posudzovania Ing. Anna ONDRÁŠIKOVÁ 
zhody výrobkov 

Riaditeľ technického úseku Ing. Emanuel GODÁL 

Ekonomicko-obchodná riaditeľka Ing. Daniela FUCHSOVÁ 

 

Ostatní vedúci pracovníci 

Vedúci CERTITECH Ing. Martin MIKLÁNEK 

Vedúci CERTICOS Ing. Juraj SIMČÁK 

Vedúci kalibračného laboratória  Milan KREMPA  

Vedúci oddelenia medzinárodných vzťahov  Ing. Peter GALO  

Vedúci skúšobne tepelnej techniky  Ing. Jozef PILLÁR  

Vedúci skúšobne technických Peter SUMMER  
zariadení budov a stavieb 

Vedúci skúšobne strojov a výr. zariadení Ing. Igor KURUC CSc. 

Vedúci skúšobne technickej akustiky  Ing. Dušan LETKO  
a spotrebného tovaru 

Vedúci skúšobne elektro a výh. prístrojov  Ing. Marián SVETLÍK  
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ÚVOD 

1.3 HISTÓRIA 

1949 
Rozhodnutie Ministerstva strojárenstva 
v Prahe, č.j. 12457/50-V-IV-1, o vzniku vý-
skumného a vývojového závodu ako súčasť 
Kovotechny Praha. 

1950 
Vznik výskumného a vývojového závodu Kovo-
techna Piešťany, ako súčasť Kovotechny Pra-
ha, 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 potre-
by, neskôr sa uplatnili metrologické činnosti. 

1955 
K 1. 3. 1955 získala skúšobňa v Piešťanoch 
„autorizáciu", t.j. oprávnenie vydávať osvedče-
nia a skúšať všetky materiály a polotovary po-
uţívané v strojárskom priemysle. Táto autori-
zácia platila aţ 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 zku-
šební ústav v Brne (SZÚ) a skúšobňa 
v Piešťanoch sa stala jednou z jeho pobočiek.  

1969 
Zámer na výstavbu nového skúšobníckeho 
objektu. 

1973 
Výstavba nových areálov skúšobne. 

1975 
Dňom 1. 1. 1975 vznikol z pobočky v SZÚ 
v Piešťanoch Československý ústav pre ates-
táciu prístrojov a zariadení - SKTC č. 243 ako 
právne samostatná štátna hospodárska orga-
nizácia podriadená Úradu pre normalizáciu a 
meranie v Prahe. 

1992 
Zmena názvu: Československý ústav pre ates-
táciu prístrojov a zariadení (ČSÚSPZ) sa mení 
na Technický skúšobný ústav (TSÚ). 

1993 
Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa 
zriaďovateľom TSÚ Piešťany stal Úrad pre 
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  

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 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. 

2000 
Od 1.1.2000 je ústav autorizovaný ÚNMS SR 
podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických 
poţiadavkách na výrobky a o posudzovaní 
zhody v rozsahu certifikácie, skúšania a in-
špekcií.  

2001 
Akreditácia Ruskou federatívnou republikou 
v systéme GOST-R na vykonávanie skúšok 
strojárskych výrobkov a spotrebného tovaru. 

2001 
Nadácia Slovak Gold udelila TSÚ Piešťany, 
š.p. Certifikát ochrannej značky kvality 
No 24/2001 a Zlatú medailu SLOVAK GOLD. 

2001 
Víťaz súťaţe Národná cena Slovenskej repub-
liky za kvalitu za rok 2001 v kategórii Veľké 
organizácie poskytujúce sluţby. 

2002 
Obdŕţanie Zlatej medaily SOPK za mimoriadne 
zásluhy o rozvoj slovenského zahraničného 
obchodu a podnikania. 
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2002 
TSÚ Piešťany, š. p. má akreditované všetky 
laboratória Slovenskou národnou akreditačnou 
sluţbou SNAS podľa STN EN ISO/IEC 17025. 
Akreditácia inšpekčného orgánu podľa poţia-
daviek normy STN EN 45004. 

2002 
Akreditácia certifikačného orgánu systémov 
manaţérstva CERTITECH podľa poţiadaviek 
normy STN EN 45012. 

2003 
TSÚ Piešťany, š. p. m  od 11. 06. 2003 pre 
svoje sluţby zavedený, udrţiavaný a fungujúci 
systém manaţérstva kvality, ktorý spĺňa poţia-
davky normy STN EN ISO 9001:2001. 

2003 
TSÚ je Notifikovaným orgánom EÚ č. 1299 pre 
posudzovanie zhody výrobkov podľa týchto 
smerníc EÚ: 98/37/EC Bezpečnosť strojov, 
73/23/EEC Nízke napätie a 89/336/EEC Elek-
tromagnetická kompatibilita 

2003  
Uzavreté dohody o spolupráci s Bieloruským 
štátnym ústavom štandardizácie a certifikácie 
a s Bieloruským štátnym ústavom metrológie 
o vzájomnom uznávaní výsledkov skúšok. 

2004 
Získanie akreditácie, autorizácie Gosstandart 
Bielorusko. 

2004 
Získanie poverenia MDPT SR na skúšanie, 
certifikáciu dopravných a prepravných pro-
striedkov na prepravu skaziteľných potravín – 
ATP. Zavedenie do zoznamu medzinárodných 
skúšobní a akceptácia vydaných certifikátov 
podľa dohody ATP. 

2004 
Vybudovanie skúšobne pre kotly na pevné 
palivá v Pobedíme. 

2006  
Získanie osvedčenia od ÚOŠKŠOK Trenčín na 
spôsobilosť spracovávať návrhy kodifikačných 
údajov výrobkov v rámci NATO 
s identifikačným znakom „TS“. 

2006  
Realizácia skúšania čističiek odpadových vôd, 
dynamické ţivotnostné skúšanie výrobkov pre 
automobilový a elektrotechnický priemysel 
a skúšky pomocou infračervenej termografie. 

2006 
Podpísanie dohody o spolupráci 
s UKRMETRTEST Kyjev, Ukrajina. 

2006 
Získanie internetového portálu www.tsu.eu. 

2007 
Získanie ocenenia Zlatá medaila SOPK za 
mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenského za-
hraničného obchodu a podnikania. 

2008  
Rozšírenie činností v rámci zákona č. 171/2005 
Z.z. o hazardných hrách na základe rozhodnu-
tia MF SR. 

2009 
Vybudovanie a akreditácia skúšobne na solár-
ne kolektory. Získanie poverenia od MH SR na 
referenčné miesto v oblasti solárnych kolekto-
rov. 

2009 
Získanie akreditácie pre oblasť certifikácie 
osôb. 

2009 
Ocenený finalista v súťaţi „Národná cena SR 
za kvalitu za r. 2009“ 

2010 
Prvé skúšky bicyklov na elektrický pohon - 
EPAC v TSÚ. 

2010 
Získanie poverenia na certifikáciu v systéme 
SOLAR KEYMARK. 

2010 
Oprávnenie od Národného inšpektorátu práce - 
TSÚ je oprávnená právnická osoba na overo-
vanie bezpečnosti technických zariadení 

2011 
TSÚ v spolupráci s Národnou komisiou pre 
štítky kvality udelil prvý slovenský štítok kvality 
EHPA pre tepelné čerpadlo. 

2011 
Notifikácia TSÚ na smernicu 2009/48/ES o 
bezpečnosti hračiek. 

2011  
Predĺţená notifikácia na smernicu 93/42/ES - 
Zdravotnícke pomôcky. 
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1.4 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

ÚNMS SR 

Generálny 
riaditeľ 

Úsek generálneho 
 riaditeľa 

101 
sekretariát 

103 
Systémy manaţérstva 

CERTITECH 

104 
Inšpekčný orgán 

105 
CERTICOS 

Inšpekčný orgán osôb 

Technický 
 úsek 

201 

Sekretariát a 
investičné oddelenie 

202 

Metrológ ústavu 

210 

Kalibračné  
laboratórium 

211 

Laboratórium  
vodomerov 

212 

Oddelenie 
informačných 

systémov 

213 

Dielňa 

215 

Hospodárska správa, 
registratúrne stredisko  

a archív 

218 

Oddelenie servisu  
meradiel 

220 

 Oddelenie 
medzinárodných  

vzťahov 

Úsek posudzovania 
zhody výrobkov 

301 

Oddelenie certifikácie 
výrobkov 

312 

Skúšobňa tepelnej 
techniky 

314 

Skúšobňa 
technických zariadení 

budov a stavieb 

315 

Skúšobňa výrobkov 
pre východné trhy 

316 

Skúšobňa strojov a 
výrobnných zariadení 

321 

Skúšobňa technickej 
akustiky  

a spotrebného tovaru 

323 

Skúšobňa elektro a 
výherných prístrojov 

Ekonomicko-obchodný  
úsek 

401 

Personálne oddelenie  
a mzdová učtáreň 

410 

Všeobecná učtáreň 

420 

Stravovacie stredisko 

430 

Obchodné oddelenie 

Predstaviteľ 
manaţmentu 

Dozorná rada 
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2 PREDMET ČINNOSTI 

 
 
  

PREDMET ČINNOSTI 
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2.1 NOTIFIKÁCIA 

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

89/106/EHS Stavebné výrobky 

92/42/EHS Účinnosť teplovodných kotlov 

93/42/EHS Zdravotnícke pomôcky 

97/23/ES Tlakové zariadenia 

2000/14/ES Emisie hluku zariadení pouţívaných 

vo vonkajšom priestore 

2004/108/ES  Elektromagnetická kompatibilita 

2006/42/ES Strojové zariadenia 

2006/95/ES Elektrické zariadenia pouţívané v určitom rozsahu napätia 

2009/48/ES Bezpečnosť hračiek 

2009/105/ES Jednoduché tlakové nádoby 

2009/142/ES Spotrebiče plynných palív 

2.2 AUTORIZÁCIA 

Autorizácia SKTC-104 
Posudzovanie zhody výrobkov podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických poţiadavkách na vý-
robky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpi-
sov v rozsahu certifikácie, skúšania a inšpekcií. Pre túto činnosť má TSÚ Piešťany, š. p. udelenú 
autorizáciu Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 

Autorizovaná osoba“ registračné č. SK 03 
Preukazovanie zhody výrobkov podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení ne-
skorších predpisov a vyhlášky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorou sa 
ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti 
o pouţívaní značiek zhody v znení vyhlášky č.119/2006 Z.z. v rozsahu: 

 certifikácie preukázania zhody, 

 certifikácie systému vnútropodnikovej kontroly, 

 vykonávanie inšpekcie, 

 skúšobného laboratória  
 

Overovanie určených meradiel - momentových kľúčov do 1000 Nm v súlade s autorizačnou listinou 
č. 2011/900/005931/02426 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
podľa zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii. Pre túto činnosť pouţíva kalibračné laboratórium ozna-
čenie „autorizované metrologické pracovisko“ a overovaciu značku M s evidenčným číslom 74. 

Národné overovanie určených meradiel - vodomerov na studenú vodu, teplú úţitkovú 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 
pouţíva 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, pásmo-
vých filtrov, meracích mikrofónov, osobných zvukových expozimetrov, akustických kalibrátorov 
v súlade s Rozhodnutím o autorizácii č. 2008/180/002360/00998 Úradu pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii. Pre túto činnosť 
pouţíva Kalibračné laboratórium označenie „autorizované metrologické pracovisko“ a overovaciu 
značku M s evidenčným číslom 47. 

2.3 AKREDITÁCIA 

Medzinárodná akreditácia 

 TSU 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, s dobou 
platnosti do 9. 8. 2016. 

 TSU Piešťany, š.p., je akreditované národným akreditačným orgánom Bieloruska s registrač-
ným číslom BY/112065.01 s platnosťou do 25. 5.2013 

 

Národná akreditácia (SNAS) 

 certifikačný orgán certifikujúci výrobky,  P 018, platnosť do 19.12.2015, 

 skúšobňa tepelnej techniky,  S 047, platnosť do 29.11.2014, 

 skúšobňa technických zariadení S 038, platnosť do 13. 8. 2014,  
budov a stavieb, 

 skúšobňa strojov a výrobných zariadení, S 062, platnosť do 30.9.2015, 

 skúšobňa technickej akustiky S 014, platnosť do 30.06.2012,  
a spotrebného tovaru, 

 kalibračné laboratórium K 016, platnosť do 03.10.2015,  
skúšobne technickej akustiky, 

 skúšobňa elektro a výherných prístrojov, S 051, platnosť do 22.06.2014, 

 inšpekčný orgán, I 007, platnosť do 13.10.2013, 

 certifikačný orgán systémov manaţérstva Q 007, platnosť do 13.10.2013, 

 certifikačný orgán osôb – CERTICOS, O 018, platnosť do 13.10.2012, 

 metrologické laboratórium K 021, platnosť do 11.10.2014,  
(zlúčené kalibračné lab. a lab. vodomerov) 

2.4 POVERENIA 

Na základe nasledujúcich poverení, rozhodnutí a splnomocnení vykonáva TSÚ Piešťany, š.p. svoju 

činnosť: 

Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) 

TSÚ Piešťany, š.p. je splnomocnený certifikačný orgán a akreditované skúšobné laboratórium na 
certifikáciu v systéme SOLAR KEYMARK pre solárne tepelné výrobky podľa noriem rady  
EN 12 975 a EN 12 976. 

Národný inšpektorát práce 

Udelené oprávnenie na overovanie poţiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle §14 
odst. 1 zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpi-
sov. 

http://www.sutn.sk/
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Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Poverenie na schvaľovanie typu, posudzovanie zhody a vykonávanie skúšok, periodických prehlia-
dok a skúšok dopravných a prepravných prostriedkov pouţívaných na cestnú prepravu skaziteľných 
potravín v zmysle dohody ATP, a ďalej na vydávanie certifikátov a certifikačných štítkov na cestné 
dopravné a prepravné prostriedky. 

Skúšanie, atestácia a kódovanie obalov na prepravu nebezpečných vecí v cestnej, ţelezničnej, vod-
nej, námornej a leteckej doprave podľa medzinárodných predpisov (ADR, RID, IATA-DGR (ICAO), 
IMDG-Code a RTDG). 

Poverenie na vykonávanie činnosti technickej sluţby 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. 

Ministerstvo financií SR 

Odborné posudzovanie výherných prístrojov a ich  výherného pomeru, technických zariadení     
v zmysle zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách. 

Ministerstvo hospodárstva SR 

Výpočet energetického zisku solárnych kolektorov v rámci Programu vyššieho vyuţitia biomasy 
a slnečnej energie v SR v oblasti výroby tepla z biomasy a slnečnej energie. 

Ministerstvo životného prostredia SR 

Monitorovanie a kontrola pre sledovanie a identifikáciu látok CFC a HBFC (látky poškodzujúce ozó-
novú vrstvu Zeme) pouţívaných 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. 

Úrad verejného zdravotníctva SR 

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. 

2.5 ŠPECIALIZOVANÉ A ODBORNÉ SLUŽBY 

 Tlakové skúšky tesnosti poţiarnych hadíc. 

 Vykonávanie mechanických skúšok materiálov. 

 Dynamické skúšky sínusovým vibráciami, náhodnými širokopásmovými vibráciami a rázmi na 
výrobky pre automobilový a elektrotechnický priemysel. 

 Tvorba informačných systémov pre skúšobnícke, metrologické a certifikačné činnosti, tvorba 
programového vybavenia pre skúšobné procesy a meracie systémy, atď. 

 Ponuka sluţieb v oblasti infračervenej termografie: 
o kontrola izolačných vlastností chladiacich a mraziacich skladov, budov a prepravných pro-

striedkov, 

o zistenie stavu elektrických a mechanických zariadení (elektrické rozvádzače, kompresory, 

motory, klimatizačné jednotky, kotly, atď.), ako preventívna diagnostika porúch i poţiarna 

prevencia, 

o zistenie konštrukčných chýb na budovách (nedostatočná alebo nesprávna aplikácia výplne 

či tesniacich prostriedkov, poškodenia strešnej krytiny, atď.). 
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 Určovanie mechanického kmitania ručného náradia, strojov a zariadení a domácich spotrebi-
čov. 

 Skúšky odolnosti a funkčnosti pri tepelných cykloch strojárskych výrobkov v termostatickej ko-
more. 

 Skúšky koróznej odolnosti a povrchových úprav v umelých atmosférach. 

 Skúšky starnutia materiálov v umelých atmosférach vplyvom UV ţiarenia. 

 Vyvaţovanie rotačných súčiastok. 

 Vzdelávacie aktivity podľa odbornej špecializácie – interné / externé. 

 Stravovacie sluţby. 

2.6 MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ 

 

Spolupráca so zahraničnými organizáciami 
 
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. pokračoval v roku 2011 v spolupráci pre sprostredkovanie 
sluţieb posudzovania zhody výrobkov zahraničným výrobcom prostredníctvom nasledujúcich pora-
denských a konzultačných spoločností: 

 TURKTEST, Ankara, Turecko; 

 ETKI GROUP, Izmit, Turecko; 

 INSPECCO, Istanbul, Turecko; 

 KOREA TESTING  & RESEARCH INSTITUTE, Seoul, Juţná Kórea. 

 ENTECERMA (Ente Certificazione Macchine), s.r.l., Taliansko; 

 Shanghai Viacert Electromechanical Technology Co., Ltd,. Čína; 

 SZUTEST TURKEY, Istanbul,Turecko; 

 EQS (European Quality Standard),Taliansko. 
 
Okrem toho bola v roku 2011 uzavretá dohoda o spolupráci s indickou firmou Quality Austria Central 
Asia Private Ltd. 
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Spolupráca zo zahraničnými notifikovanými orgánmi (skúšobňami): 
 

Subjekt Druh spolupráce 

RW TÜV Essen, Nemecko Systémy manaţérstva 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, medzilaboratórne porov-
návanie  

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 Poznanska, 
Poľsko 

Skúšanie prepravných a dopravných  prostriedkov podľa medziná-
rodnej dohody ATP  

COBRO Waršava, Poľsko 
Skúšanie obalov na prepravu nebezpečných vecí podľa medzinárod-
ných dohôd ADR, RID. IMDG-Code, IATA-DGR a RTDG 

IMET s.r.o. Praha, 
Česká republika 

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

ÖIV Viedeň, Rakúsko 
Skúšanie obalov na prepravu nebezpečných vecí podľa medzinárod-
ných dohôd ADR, RID. IMDG-Code, IATA-DGR a RTDG 

Gosstandart Praha,  
Česká republika 

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

SZU Jablonec Skúšanie bicyklov 

SB EstCert OÜ, Estónsko Skúšky hydrantov a hasiacich prístrojov 

BelGIM Minsk, Bielorusko Export meradiel do Bieloruska 

Ukrmetrteststandart Ky-
jev, Ukrajina 

Certifikácia výrobkov exportovaných na Ukrajinu 

SICOO Kyjev, Ukrajina Certifikácia plynových spotrebičov exportovaných na Ukrajinu 
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2.7 SPOLUPRÁCA S ORGÁNMI TRHOVÉHO DOHĽADU A 

ŠTÁTNEJ SPRÁVY 

V priebehu roka 2011 spolupráca s orgánmi štátneho trhového dohľadu bola nasledovná: 

Slovenská obchodná inšpekcia: 

Vykonávanie skúšok podľa poţadovaných kritérií stanovených SOI. Zo strany SOI boli predloţené 

ponuky na vypracovanie cenovej ponuky na 24 výrobkov. Ku skúškam bolo predloţených 45 výrob-

kov, z toho bolo 35 nevyhovujúcich,(hrkálky, svetelné reťazce, plastové hračky, svietidlá pre deti, 

prenosné svietidlá pre deti, samočinná vodáreň, horské bicykle, detský športový a golfový kočík, 

elektrická mucholapka). 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR: 

V rámci dlhoročnej spolupráce boli vykonané konzultácie v oblasti skúšok obalov na prepravu ne-

bezpečných vecí. 

Na základe podpísanej zmluvy o dielo TSU zabezpečoval spoluprácu s pracovnou skupinou GNB-

CPD SG 12 WG2 „Malé čistiarne odpadových vôd“ a následne zabezpečil sprístupnenie dokumentov 

pracovnej skupiny pre notifikované osoby. 

Aktualizácia Dohody ATP, príprava odborných stanovísk pre zasadania Working Party on the Trans-

port of Perishable Foodstuffs (WP11) pri EC TRANS, United Nation a International Institute of Refri-

geration, skupina CERTE. 

Ministerstvo financií SR – odbor štátneho dozoru: 

V rámci spolupráce bola účasť pri kontrole hazardných hier podľa Zákona č. 171/2005 Z.z.  

Ministerstvo hospodárstva SR: 

V rámci spolupráce boli vykonané konzultácie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. 

Úrad verejného zdravotníctva SR : 

V rámci spolupráce boli vykonané konzultácie a pripomienkovanie legislatívy v oblasti merania hluku  

a vibrácií. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava: 

V rámci spolupráce boli vykonané konzultácie a pripomienkovanie legislatívy v oblasti merania hluku  

a vibrácií. 

Slovenská veterinárna a potravinová správa Bratislava 

Odborné konzultácie, vzdelávania, kontrola bezpečnosti prepravy skaziteľných potravín. 
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2.8 ČLENSTVO V ZDRUŽENIACH A KOMORÁCH 

 Slovenská obchodná a priemyselná komora, Trnava 

 Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku, Rovinka  

 Automobilový klaster západné Slovensko, Trnava 

 Kalibračné zdruţenie SR, Bratislava 

 Slovenská spoločnosť pre kvalitu 

 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia 

 Slovenská akustická spoločnosť 

 Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu, Bratislava 

 Česká společnost pro jakost, Praha 
 

2.9 METROLÓGIA 

2.9.1 Metrologické laboratórium  

Kalibrácia meradiel: 

 dĺţka do 500 mm, 

 tlak od –0,1 MPa do +350 MPa, 

 moment sily do 1000 Nm, 

 sila od 0,5N do 2000N, 

 teplota od –30°C do +650°C, 

 elektrické veličiny 

 napätie DC 0,1 mV ÷ 1000 V / 10kV – revízne prístroje 

   AC 0,1 mV ÷ 1000 V / 10kV – revízne prístroje 

 prúd DC 1 µA ÷ 20 A / 1000 A 

   AC 10 µA ÷ 20 A / 1000 A 

 výkon DC 10 mV ÷ 1000 V / 0,1 mA ÷ 20 A 

   AC 10 mV ÷ 1000 V / 1 mA ÷ 20 A / cos φ (0,1 ÷ 1,0) 

 ohmmetre 0,1 Ω ÷ 100 G Ω / 10 T Ω – trojsvorkové meradlá 

 miery elektrického odporu 0,1 Ω ÷ 100 M Ω 

 frekvencia 1 Hz ÷ 1 GHz – multimetre (nie čítače) 

   1 Hz ÷ 300 kHz – zdroje (nie generátory) 

 Čas – vypínací čas prúdových chráničov 10ms – 5s 

 Vlhkosť od 10% r.v. do 95% , teplota od –40°C do +180°C, 

 revízne prístroje 

 osciloskopy do 1 GHz 

 vodomery na studenú a teplú vodu do nominálneho prietoku Qn=10m
3
h

-1
, 

 vodomery na teplú vodu do nominálneho prietoku Qn= 3 m
3
h

-1
. 

 

Overovanie meradiel: 

 momentové kľúče do 1 000 Nm, 

 vodomery na studenú vodu do nominálneho prietoku Qn= 10m
3
h

-1
, 

 vodomery na teplú vodu do nominálneho prietoku Qn= 3m
3
h

-1
. 
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2.9.2 Kalibračné laboratórium STAS 

Kalibrácia meradiel: 

 zvukomerov a integrujúcich zvukomerov, 

 pásmových filtrov, 

 meracích mikrofónov, 

 akustických kalibrátorov, 

 osobných zvukových expozimetrov, 

 vibrometrov a senzorov mechanického zrýchlenia. 
 

Overovanie meradiel: 

 zvukomerov a integrujúcich zvukomerov, 

 pásmových filtrov, 

 meracích mikrofónov, 

 osobných zvukových expozimetrov, 

 akustických kalibrátorov. 
 

2.10 CERTIFIKAČNÉ ORGÁNY 

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky 
TSÚ Piešťany, š. p., vykonáva podľa STN EN 45011 certifikáciu strojov, zariadení, prístrojov a prv-
kov určených pre pouţitie v domácnostiach, sluţbách, strojárskom, plynárenskom, elektrotechnic-
kom, polygrafickom, chemickom a drevárskom priemysle,  hutníckych výrobkov, oceľových lán, spot-
rebného tovaru, hracích automatov, skla, keramiky, porcelánu, kovových obalov a stavebných vý-
robkov. 

Certifikačný orgán SMK - CERTITECH 

CERTITECH je certifikačný orgán systémov manaţérstva pre auditovanie systémov manaţérstva 

kvality u zákazníka v zmysle všeobecných poţiadaviek STN ISO/IEC 17021:2007 a technických 

poţiadaviek normy STN EN ISO 9001: 2001/ STN EN ISO 9001: 2009. Vykonáva certifikáciu systé-

mov manaţérstva kvality v rozsahu   akreditovaných činností a v oblastiach rozsahu svojej spôsobi-

losti uvedených v prílohe osvedčenia o akreditácii.  

Certifikačný orgán osôb - CERTICOS 

Certifikáciu osôb podľa normy STN EN ISO/IEC 17024:2004  zabezpečuje CERTICOS - certifikačný 

orgán osôb. Rozsah akreditácie certifikačného orgánu osôb - CERTICOS je pre: revíznych techni-

kov, obsluhu a pracovníkov na opravu pre technické zariadenia tlakové, plynové, zdvíhacie a skú-

šobných technikov výrobcu, elektrotechnikov špecialistov pre technické zariadenia. CERTICOS pod-

ľa rozsahu akreditácie overuje odbornú spôsobilosť fyzickej osoby na vykonávanie odborných pre-

hliadok a skúšok, obsluhovanie a opravy technických zariadení.  
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3 PERSONÁLNA OBLASŤ  

PERSONÁLNA 
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3.1 STAV A POHYB ZAMESTNANCOV 

Stav zamestnancov (bez GR): 

Ukazovateľ k 31.12.2011 k 31.12.2010 

Priemer. prepočítaný stav zamestnancov  84,32 97,76 

Fyzický počet zamestnancov celkom 87 100 

- z toho zamestnanci na dobu určitú 4 7 

zamestnanci so zdravotným postihnutím  6 7 

Priemerný vek zamestnancov (bez GR ):  

Ukazovateľ k 31.12.2011 k 31.12.2010 

Priemerný vek zamestnancov 47,58 47,61 

Priemerný vek muži 47,04 47,75 

Priemerný vek ženy 48,55 47,33 

 

Migrácia zamestnancov (bez /s GR ): 

Ukazovateľ k 31.12.2011 k 31.12.2010 

Nástupy celkom 4 3 

Výstupy celkom len zamestnanci - bez GR 18 0 

Výstupy celkom - s GR 19 0 

 z toho § 60 ZP, dohodou 2 0 

 z toho § 67 ZP výpoveď daná zamestnancom 1 0 

 § 63 ZP výpoveď daná zamestnávateľom 
13 

 
0 

 skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe §72  1 0 

 Okamžité skončenie prac. pomeru § 70              1 0 

 

Analýza pracovnej neschopnosti  

 Počet kalendárnych dní pracovnej neschopnosti rok 2011: 1 069 

 Počet kalendárnych dní pracovnej neschopnosti rok 2010: 708 

 Podiel PN 2011/2010 v percentách : 150,98 % 

 Počet dlhodobých PN (nad 3 mesiace): 3 
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VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV K 31. 12. 2011 

Základné vzdelanie  5%

Odborné stredoškolské  11%

Úplné stredoškolské  odborné  46%

Vysokoškolské  68%

DIVERZITA ZAMESTNANCOV K 31. 12. 2011 

Muži 64%

Ženy 36%
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4 EKONOMIKA A FINANCOVANIE 
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4.1 STRATEGICKÉ UKAZOVATELE 

Vývojový trend podniku, vychádzajúci z ekonomických ukazovateľov, je sledovaný na zákla-
de týchto vybraných strategických ukazovateľov: 

Ukazovateľ Skutočnosť k 31.12.2011 Skutočnosť k 31.12.2010 

Celková likvidita 4,42 4,01 

Doba obratu pohľadávok z obchod. styku v 
dňoch 

27,19 34,49 

Doba obratu krátkodobých záväzkov v dňoch 47,74 60,53 

Doba obratu záväzkov z obch. styku v dňoch 26,38 35,3 

Rentabilita aktív (ROA) v % -0,98 3,13 

Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) v % -1,13 3,86 

Celková zadlženosť v % 13,05 18,87 

Miera samofinancovania v % 86,94 81,13 

Miera zadlženosti vlastného imania v % 15,02 23,27 

Produktivita práce z pridanej hodnoty v EUR 17 275,07 20 437,28 

Produktivita práce z výnosov v EUR 24 876,47 28 007,60 

Produktivita práce z tržieb v EUR 23 927,75 27 504,22 

Osobné náklady (mzdy + odvody+ ostatné 
OsN) 

1 231 552,52 1 545 792,95 

Koeficient medziročného rastu/ poklesu 
osobných nákladov 

-0,2 -0,05 

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov 84,32 97,76 

 

Celková likvidita  

- ako pomer obeţného majetku ku krátkodobým záväzkom je mierne vyššia oproti rovnakému obdo-

biu minulého roka hlavne z dôvodu výraznejšieho poklesu krátkodobých záväzkov oproti poklesu 

finančného majetku (o 639 292,- EUR), ktorý bol spôsobený financovaním rekonštrukčných prác v 

roku 2010. 

Doba obratu pohľadávok z obchodného styku 

– ako pomer krátkodobých pohľadávok z obchodného styku k trţbám x 360, poklesla z viacerých 

dôvodov. Najviac ju ovplyvnil pokles pohľadávok z obchodného styku (o 110 640,27 EUR), ktorý 

súvisel so zníţením nezaplatených riadnych faktúr za hlavnú činnosť SR (o 129 682,90 EUR. Nárast 

bol v daňových pohľadávkach (DPH –nadmerný odpočet za nov. 2011). Ukazovateľ je ovplyvnený aj 

nepriamo poklesom trţieb.  
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Doba obratu krátkodobých záväzkov 

– ako pomer krátkodobých záväzkov k trţbám x 360, podobne ako ukazovateľ doby obratu záväzkov 

z obchodného styku v dňoch, poklesli oproti minulému roku napriek vyrovnanému trendu v prijatých 

preddavkoch (113 145,55 EUR za 2010, 114 775,71 EUR za 2011). Príčinou poklesu krátkodobých 

záväzkov bolo zníţenie záväzkov voči dodávateľom (157 986,- EUR za 2010, 27 386,08,- EUR za 

2011) spôsobený hlavne uhradením zostávajúcich faktúr za rekonštrukčné práce (+ zádrţné 7% z 

ceny diela ) a tieţ pokles daňových záväzkov.  

ROA, ROE 

 - ukazovatele rentability (výnosovosti ) majetku – ako pomery čistého zisku k aktívam (ROA), resp. k 

vlastnému imaniu (ROE), sú ťaţko porovnateľné s r. 2010 vzhľadom na dosiahnutú stratu po zdane-

ní (v predchádzajúcom roku –druhý najvyšší čistý zisk za desať rokov ). 

Celková zadlženosť v % 

- ako pomer záväzkov k majetku v %, je najniţšia za posledné tri roky vplyvom zníţenia objemu cel-

kových záväzkov sledovaného roka oproti predchádzajúcemu roku (681 946,- EUR za 2010, 423 

627,- EUR za 2011). 

Miera samofinancovania  

– ako pomer vlastného imania k majetku v %, je mierne zvýšená oproti roku 2010 z dôvodu poklesu 

majetku (úbytok finančného kapitálu) pri porovnateľnej úrovni vlastného imania. 

Miera zadlženosti vlastného imania 

- ako pomer záväzkov k vlastnému imaniu v %, je zníţená oproti predchádzajúcemu roku z dôvodu 

poklesu záväzkov pri vyrovnanej úrovni vlastného imania. 

Produktivita práce 

Pokles produktivity práce vo všetkých kategóriách (meranej z pridanej hodnoty, výnosov aj z trţieb) 

súvisí priamo úmerne s poklesom výnosových hodnôt v čitateli a nepriamo úmerne s poklesom pre-

počítaného stavu zamestnancov v menovateli sledovaného ukazovateľa. 

Stav zamestnancov 

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov sa zníţil v roku 2011 oproti predchádzajúcemu obdobiu  

o 13,44 osôb, hlavne z dôvodu rozviazania pracovného pomeru s 18 zamestnancami v priebehu 

roka 2011. 

Osobné náklady 

Osobné náklady (mzdy + odvody+ ost. OsN ) - poklesli o 314 240 EUR. Pokles miezd bol spôsobený 

predovšetkým výstupom 18 zamestnancov, čo sa prejavilo na zníţení rôznych poloţiek osobných 

nákladov (prémie a odmeny, náhrady miezd za dovolenky a sviatky, príplatky k mzdám, povinné 

odvody z miezd a pod.).  
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4.2 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 

K 31. 12. 2011 dosiahol podnik účtovný hospodársky výsledok – zisk pred zdanením vo výške 

3 259,45 EUR a stratu po zdanení – 31 919,51 EUR, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulé-

ho roka pokles o 144 989,70 EUR, čo predstavuje pokles o 128,23%. Výnosy poklesli o 26,12 % 

a náklady poklesli o 21,72 %. 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

k 31.12. 2011 

Skutočnosť 

k 31.12. 2010 
Rozdiel 

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 951,61 157 068,61 -163 990,22 

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 10 211,06 349,05 9 862,01 

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 3 259,45 157 387,66 -154 128,21 

Daň z príjmov z bežnej činnosti (splatná+ odložená) 35 178,96 44 317,47 -9 138,51 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -31 919,51 113 070,19 -144 989,70 

Základné ukazovatele, ovplyvňujúce plnenie hospodárskeho výsledku boli k 31.12.2011 na-
sledujúce (v EUR): 

Ukazovateľ 
Plán na rok 

2011 
Skutočnosť 
k 31.12.2011 

Skutočnosť 
k 31.12.2010 

% plnenia 
plánu 

Výnosy  2 263 000 2 022 954,15 2 738 023,04 89,39 

Náklady  2 238 700 2 054 873,66 2 624 952,85 91,79 

Hospodársky výsledok po zdanení 24 300 -31 919,51 113 070,19 -131,16 

Pohľadávky po lehote splatnosti (brutto)  154 796,66 265 536,99  

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00  
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4.3 PLNENIE VÝNOSOV 

K 31.12.2011 dosiahol objem výnosov výšku 2 022 954,15 EUR, čo predstavuje 89,39 % plnenie 

ročného plánu. Výnosy celkom klesli oproti rovnakému obdobiu roka 2010 celkove o 715 068,89 

EUR, čo predstavuje pokles o 26,12 %. 

Výnosy k 31.12. 2011 podľa jednotlivých druhov činností boli nasledujúce (v EUR): 

Ukazovateľ 
Plán na rok 

2011 
Skutočnosť 
k 31.12.2011 

Skutočnosť 
k 31.12.2010 

% plnenia 
roč. plánu 

Výnosy z hospodárskej činnosti  2 257 000 2 010 635,33 2 726 350,46 89,08 

Výnosy z finančnej činnosti  6 000 12 318,82 11 672,58 205,31 

Výnosy z mimoriadnej činnosti  0 0 0 0 

Výnosy celkom za účtovné obdobie 2 263 000 2 022 954,15 2 738 023,04 89,39 

4.3.1 Výnosy z hospodárskej činnosti 

Výnosy z hospodárskej činnosti klesli v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 715 715,13 EUR, čo 

predstavuje pokles o 26,25%. Na poklese výnosov z hospodárskej činnosti sa podieľal hlavne pokles 

trţieb z predaja sluţieb, ktoré boli niţšie o 724 959,24 EUR (pokles o 27,56%) – predovšetkým vply-

vom výrazného poklesu výnosov v oblasti skúšobníctva a certifikácie - o 739 836,28 EUR (pokles 

o 36,49 %). 

4.3.2 Výnosy v oblasti skúšobníctva a certifikácie 

Pokles výnosov v oblasti skúšobníctva a certifikácie v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol za-

znamenaný skoro vo všetkých oblastiach. Najvýraznejší pokles nastal  v trţbách podľa zákona 

90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch - o 18 871,55 EUR (14,06%), v trţbách za solárne kolektory -  

o 22 325,00 EUR (45,65 %), v trţbách za GOST - o 26 137,92 EUR, (22,72 %) a hlavne v trţbách za 

osvedčenia hracích automatov - o 699 653,92 EUR (59,19%). Tento výrazný pokles v skúšobni elek-

tro a výherných prístrojov ovplyvnili viaceré okolnosti: 

 v prvom rade – porovnávané výnosy za rok 2010 boli veľmi vysoké (826 344 EUR), dosiahnuté  
za objektívne lepších externých podmienok, t.j. išlo ešte o dokončovanie úloh a dozvuky výko-
nov po zavedení  meny EUR v SR v r. 2009 

 z toho vyplývajúce - nereálne očakávania v ďalšom období - nadhodnotený plán pre skúšobňu 
výherných prístrojov pre rok 2011 (750 000 EUR) 

 zmeny legislatívy oblasti výherných prístrojov v polovici  roka 2011 – novela zákona č. 171/2005 
Z. z. zo dňa 12. júla 2011, ktorá nepriaznivo ovplyvnila plnenie výkonov oproti predpokladom v 
pláne pre rok 2011(obce mohli rozhodovať o obmedzeniach a zákazoch prevádzok hazardných 
hier vyhlásením vo všeobecne záväznom nariadení obce - VZN )  

 hospodárska kríza – problémy klientov a zánik niektorých odberateľov 

 zákazníci sú v dobe krízy opatrnejší a uţ neţiadajú vystaviť osvedčenia na 6 rokov (cena 80 
EUR), ale na 1 rok (cena 20 EUR), alebo na 2 roky (cena 33 EUR), t.j. 2 aţ 4-krát niţšia cena 
za ten istý výkon v skúšobni. Čo sa týka mnoţstva spracovávaných úloh v r. 2011, pokles bol 
len mierny, výrazný bol ale pokles cien z dôvodu uţ spomínaného uváţlivejšieho správania sa 
klientov, čo ovplyvnilo celkový objem výnosov v hodnotovom vyjadrení. 



 

 
x  

 

 

 
  

strana 

27 
 

EKONOMIKA A FINANCOVANIE 

 

V
Ý

R
O

Č
N

Á
 

S
P

R
Á

V
A

 
2

0
1

1
 

 
Nárast trţieb bol zaznamenaný pri trţbách za ATP - o 22 159,40 EUR (30,27 %), pri trţbách za in-

formatívne skúšky (7 520,23 EUR) a pri trţbách z overovania plnenia poţiadaviek bezpečnosti tech-

nických zariadení oprávnenej právnickej osoby (OPO) - o 9 611,31 EUR (54,57%). 

4.3.3 Výnosy v oblasti metrológie a servisu meradiel 

Celkové výnosy v oblasti metrológie a servisu meradiel narástli v porovnaní s rokom 2010 

o 11 880,02 EUR (4,07 %). Nárast bol zaznamenaný najmä v trţbách pri údrţbe vodomerov 

o 7 898,20 EUR (23,27 %), čo súvisí s cyklami overovania vodomerov na teplú a studenú vodu. Trţ-

by za meranie termografickou kamerou zaznamenali pokles o 5 527,32 EUR (38,88%). 

4.3.4 Výnosy v oblasti stravovania 

Trţby v oblasti stravovania boli oproti predchádzajúcemu roku relatívne vyrovnané. Nárast bol za-

znamenaný v trţbách od externých odberateľov, cca o 8 950 EUR (nový veľký odberateľ obedov – 

Nemocnica s poliklinikou Piešťany od 1.10.2011), tak aj od interných odberateľov, t.j. zamestnancov 

- o 710,73 EUR (4,19%). Od 1.11.2011 bol zrušený bufet, čo čiastočne ovplyvnilo pokles trţieb za 

predaj tovaru o 9 875,71 EUR (26,26%). 

4.3.5 Výnosy z finančných činností 

Výnosy z finančných činností zaznamenali oproti predchádzajúcemu roku nárast o 646,24 EUR 

(5,54%). Významnú poloţku finančných výnosov dlhodobo tvoria úroky z úloţiek bankových účtov, 

ktoré zaznamenali oproti roku 2010 mierny nárast. Hlavný podiel na tomto zvýšení mala skutočnosť, 

ţe k 30.06.2011 sa skončil dvojročný termínovaný vklad v Tatra banke, kde celkový výnos za dva 

roky bol 10 397,76 EUR, z toho podiel pripadajúci na rok 2011 predstavoval sumu 2 606,49 EUR. 

Podrobné členenie výnosov podľa účtovných tried k 31.12.2011 (v EUR) 

Ukazovateľ 
Plán na rok 

2011 
Skutočnosť 
k 31.12.2011 

Skutočnosť 
k 31.12.2010 

% plnenia 
plánu 

 
Trţby za vlastné výrobky 100,00 1 161,03 0,00 1 161,03 

 
Trţby z predaja sluţieb 2 135 400,00 1 905 939,03 2 630 898,27 89,25 

 
Trţby za tovar 55 000,00 38 704,95 57 914,09 70,37 

 
Zmena stavu nedokončenej výroby 10 000,00 5 059,22 -6 226,81 50,59 

 
Aktivácia materiálu a tovaru 4 000,00 5 689,86 5 488,49 142,25 

 
Aktivácia vnútroorganizačných sluţieb 20 000,00 21 816,84 23 638,72 109,08 

 
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 2 000,00 22 140,46 0,00 0,00 

 
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 30 000,00 8 618,42 13 450,52 28,73 

 
Zmluvné pokuty a penále 0,00 49,59 27,74 0,00 

 
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 500,00 1 455,93 1 159,44 291,19 

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu 2 257 000,00 2 010 635,33 2 726 350,46 89,08 
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Ukazovateľ 
Plán na rok 

2011 
Skutočnosť 
k 31.12.2011 

Skutočnosť 
k 31.12.2010 

% plnenia 
plánu 

 
Úroky 5 500,00 12 303,67 11 608,96 223,70 

 
Kurzové zisky 500,00 15,15 63,62 3,03 

Výnosy z finančnej činnosti spolu 6 000,00 12 318,82 11 672,58 205,31 

 
Ostatné mimoriadne výnosy  

 
0,00 0,00 0,00 

Výnosy z mimoriadnej činnosti spolu 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

VÝNOSY CELKOM: 2 263 000,00 2 022 954,15 2 738 023,04 89,39 

 

4.4 ČERPANIE NÁKLADOV 

Podnik čerpal náklady v celkovej výške 2 054 873,66 EUR, čo v porovnaní so schváleným plánom 

na rok 2011 predstavuje 91,79 % plnenie. Celkové náklady podniku klesli oproti rovnakému obdobiu 

roka 2010 o 570 079,19 EUR, t.j. o 21,72 %. Náklady z hospodárskej činnosti klesli o 551 722,24 

EUR, náklady z finančnej činnosti poklesli o 9 215,77 EUR a náklady na dane z príjmov klesli  

o 9 138,51 EUR. 

 Výšku nákladov na dane z príjmov a na finančné náklady ovplyvnili zmeny postupov účtovania od 

1.1.2011. Náklady na poistenie majetku sa do 31.12.2010 účtovali na účty finančných nákladov a od 

1.1.2011 sa účtujú na účty prevádzkových nákladov, teda sa vykazujú v nákladoch z hospodárskej 

činnosti. Od 1.1.2011 sa daň odvedená z úrokov na bankových účtoch nepovaţuje za preddavok na 

dani z príjmov a nemôţe sa odpočítať od daňovej povinnosti na konci roka. Takto odvedená daň sa 

povaţuje za vysporiadanú a preto sa účtuje rovno na nákladové účty 591- daň z príjmov z beţnej 

činnosti. 

 

Náklady k 31.12.2011 podľa jednotlivých druhov činností boli nasledujúce (v EUR): 

Ukazovateľ 
Plán na rok 

2011 
Skutočnosť 
k 31.12.2011 

Skutočnosť 
k 31.12.2010 

% plnenia 
plánu 

Náklady z hospodárskej činnosti  2 211 600,00 2 017 589,61 2 569 311,85 91,22 

Náklady z finančnej činnosti  11 100,00 2 107,76 11 323,53 18,99 

Náklady na dane z príjmov  16 000,00 35 178,96 44 317,47 219,87 

Náklady za účtovné obdobie 2 238 700,00 2 054 873,66 2 624 952,85 91,79 
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Percentuálny podiel jednotlivých nákladových druhov na celkových nákladoch podniku: 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 
k 31.12.2011 

Skutočnosť 
k 31.12.2010 

Spotrebované nákupy 17,22 15,04 

Služby 12,19 13,51 

Osobné náklady 59,93 58,89 

Dane a poplatky 1,56 1,20 

Iné náklady na hospodársku činnosť 0,54 0,37 

Odpisy 6,74 8,87 

Finančné náklady 0,10 0,43 

Dane z príjmov 1,71 1,69 

 

 

 

  

Percentuálny podiel jednotlivých nákladových druhov za rok 2011  

Spotrebované nákupy - 17,2%

Sluţby - 12,2%

Osobné náklady - 59,9%

Dane a poplatky - 1,6%

Iné náklady na hospodársku činnosť - 0,5%

Odpisy - 6,7%

Finančné náklady -  0,1%

Dane z príjmov - 1,7%



 

 
 

 

 
 

 

strana 

30 
 

Z Á V E R  

EKONOMIKA A FINANCOVANIE 

 

V
Ý

R
O

Č
N

Á
 

S
P

R
Á

V
A

 
2

0
1

1
 

4.5 POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU 

Časové členenie pohľadávok z obchodného styku k 31.12.2011 (v EUR) 

Ukazovateľ Spolu 

z toho: 

hlavná činnosť ostatná činnosť 

po splatnosti viac ako 1 rok 7 823,20 7 823,20 0,00 

po splatnosti do 1 roka 43 343,35 28 805,80 14 537,55 

do lehoty splatnosti 103 630,11 71 003,30 32 626,81 

Celkom pohľadávky brutto 154 796,66 107 632,30 47 164,36 

opravné položky k pohľadávkam 7 823,17 7 823,17 0,00 

Celkom pohľadávky netto 146 973,49 99 809,13 47 164,36 

 

Časové členenie pohľadávok z obchodného styku k 31.12.2010 (v EUR) 

Ukazovateľ Spolu 

z toho: 

hlavná činnosť ostatná činnosť 

po splatnosti viac ako 1 rok 7 530,56 7 530,56 0,00 

po splatnosti do 1 roka 77 581,13 70 073,40 7 507,73 

do lehoty splatnosti 180 425,30 159 311,24 21 114,06 

Celkom pohľadávky brutto 265 536,99 236 915,20 28 621,79 

opravné položky k pohľadávkam 7 923,23 7 923,23 0,00 

Celkom pohľadávky netto 257 613,76 228 991,97 28 621,79 

Porovnanie rokov 2011 a 2010 (v EUR) 

Ukazovateľ Spolu 

z toho: 

hlavná činnosť ostatná činnosť 

po splatnosti viac ako 1 rok 292,64 292,64 0,00 

po splatnosti do 1 roka -34 237,78 -41 267,60 7 029,82 

do lehoty splatnosti -76 795,19 -88 307,94 11 512,75 

Celkom pohľadávky brutto -110 740,33 -129 282,90 18 542,57 

Opravné položky k pohľadávkam -100,06 -100,06 0,00 

Celkom pohľadávky netto -110 640,27 -129 182,84 18 542,57 
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Pohľadávky brutto z obchodného styku k 31.12.2011 poklesli oproti minulému roku o 110 740,33 

EUR, čo súviselo najmä s poklesom výkonov v hlavnej činnosti. Nárast pohľadávok z ostatnej čin-

nosti súvisí so zvýšenou fakturáciou stravovacieho strediska. 

Najvýznamnejšie pohľadávky po lehote splatnosti :  

 VOP Nováky a.s. 1 200,00 EUR splatnosť 11/2010 

 DOXX a.s. 2 542,80 EUR splatnosť 12/2011 

 Fakultná nemocnica Skalica a.s. 2 460,00 EUR splatnosť 08/2011 

 

Pohľadávka voči VOP Nováky a.s. bola v roku 2011 prihlásená ako jediná pohľadávka na súde 

v rámci povolenej reštrukturalizácie tohto podniku. 

 

Starostlivosť o vymáhanie pohľadávok v TSU 

Dlţníkov po lehote splatnosti prvýkrát písomne upomenie k úhrade dlhu učtáreň TSU, tieţ vedúci 

zamestnanec, pod činnosť ktorého sa pohľadávka vzťahuje. Pokiaľ dlţník nereaguje na písomnú 

upomienku, ani na telefonické výzvy, tak ho druhýkrát upomenie externá zmluvná právnička TSU. 

Väčšina klientov na túto výzvu uţ reaguje a snaţí sa dohodnúť na splátkovom kalendári. 
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5 ZÁVER 

Vrcholový manaţment TSU Piešťany, š.p. 

spolu so stredným manaţmentom, za výdatnej 

pomoci všetkých spolupracovníkov, vynakladá 

veľké úsilie na stabilizáciu a rozvoj podniku so 

60 - ročnou históriou.  

Vedením aj dozornou radou podniku bolo prija-

tých niekoľko nových rozvojových úloh pre rok 

2012  a nasledujúce obdobia, ktoré sa týkajú 

hlavne týchto oblastí: 

 rozvoj medzinárodnej spolupráce, vyhľadá-
vanie nových a aktivizovanie existujúcich 
medzinárodných subjektov (skúšobne, cer-
tifikačné a inšpekčné orgány, obchodní zá-
stupcovia...), 

 zefektívnenie systému práce certifikačných 
orgánov (COCV, CERTITECH, CERTICOS) 

 rozšírenie moţností skúšania a certifikácie  
výrobkov,  čiastočné zlúčenie skúšobní 
(troch z piatich), 

 rozvoj metrologického laboratória rozšíre-
ním moţností kalibrácie o nové veličiny, 

 rozšírenie činností v oblasti kontroly stavu 
bezpečnosti technických zariadení a kontro-
ly pracovného prostriedku. 
 

Dozorná rada TSU Piešťany navrhla a ÚNMS 

SR ako zakladateľ š.p. schválil vyrovnanie 

straty za rok 2011 z nerozdeleného zisku 

predchádzajúcich rokov a z rezervného fondu, 

čím sa  definitívne uzavrela kapitola prvej stra-

ty po zdanení v histórii ústavu.  

Okrem realizácie rozvojových programov budú 

naďalej pokračovať aj úsporné opatrenia vo 

všetkých oblastiach činnosti ústavu a snaha o 

optimálnu reštrukturalizáciu pracovných miest 

tak, aby  sa maximálne hospodárne  zaobchá-

dzalo s majetkom podniku a štátu v súlade so 

zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku, 

so zreteľom neohrozenia sociálnych istôt za-

mestnancov a dosiahnutia zisku.
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Príloha C - POZNÁMKY K IND. ÚČT. ZÁVIERKE 
Všetky údaje a informácie uvedené v tejto prílohe vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú 

na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v 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 O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 
 

a)  Prílohu predkladá: 

Obchodné meno Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. 

Právna forma Štátny podnik 

Sídlo Krajinská cesta 2929/9, Piešťany 

Dátum zaloţenia 01.01.1975* 

Dátum vzniku (podľa 
obchodného registra) 

01.06.1998 

Dátum zániku (podľa 
obchodného registra) 

 

Spôsob zániku  

IČO 00057380 

Hlavný predmet činnosti Technické testovanie a analýzy 

 
*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 
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. vykonávanie činnosti technickej služby overovania vozidiel, systémov, komponentov 

a samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona 
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č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

29. 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 

30. diagnostika a meranie termografickou metódou 
31. výskum a vývoj skúšobných a metrologických zariadení 
32. overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení 
33. kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na 

účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie 
 
c) Zamestnanci  

Názov poloţky Beţné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Priemerný prepočítaný počet 
zamestnancov 

84,32 97,76 

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému 
sa zostavuje účtovná závierka, z toho: 

87 100 

počet vedúcich zamestnancov 21 24 

 
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).  
 
f) Schválenie účtovnej závierky za rok 2010  
 
  Účtovná závierka účtovnej jednotky za rok 2010 bola schválená na Komplexných rozboroch ÚNMS 
SR Bratislava (zriaďovateľ) dňa 17.4.2011. 
 

 B.       INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH  
ORGÁNOV  ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 

 
    a) Členovia orgánov spoločnosti: 

Štatutárny orgán Funkcia Meno Od -do  
Štatutárny zástupca Generálny riaditeľ Ing. Ján Matuška 23.08.2010 - 9.4.2011  

Štatutárny zástupca Generálny riaditeľ JUDr. Tomáš Korček 15.6.2011 

 

Dozorný orgán Funkcia Meno Od-do 

 predseda Mgr. Marta Záhorská 16.03.2011 

 člen Ing. Peter Lovecký 19.06.2008 

 člen Ing. Tomáš Bednárik 28.03.2011 

 člen Doc.Ing.Miloš Čambál, CSc 15.09.2010 

 člen Ing. Janka Levická 18.02.1999 

 člen Dušan Ábel 18.02.1999 - 02.02.2011 

 

Iný orgán Funkcia Meno Dátum nástupu 

    

    

b)  Štruktúra spoločníkov, akcionárov a ich podiel na základnom imaní: 
 

C.  KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
 
 Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku. 
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D.  ĎAĽŠIE INFORMÁCIE 
 
V poznámkach sú ďalej uvedené informácie o: 
 

a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach, 
b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy, 
c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy, 
d) výnosoch, 
e) nákladoch, 
f) daniach z príjmov, 
g) údajoch na podsúvahových účtoch, 
h) iných aktívach a iných pasívach, 
i) spriaznených osobách, 
j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej 

zostavenia, 
k) prehľade zmien vlastného imania, 
l) prehľade peňažných tokov. 

 

E. POUŢITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY 
 
1. Účtovná jednotka 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. Účtovná závierka za rok 2011 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.  
 
3. 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 účtovnej jednotky 

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 vykázané v účtovnej 
závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov. 

 
9. Spôsob ocenenia jednotlivých zloţiek 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 
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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 novozisteného 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 novozistených pri inventarizácii; t. j. cenou, za ktorú by sa 
majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje, 

 
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 
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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 %.  

 
10. Spôsob ocenenia jednotlivých zloţiek majetku a záväzkov - nasledujúce ocenenie 

v nasledovnom členení: 
1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou, 
2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, 
3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom, 
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou, 
5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, 
6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom, 
7. dlhodobý finančný majetok, 
8. zásoby obstarané kúpou, 
9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, 
10. zásoby obstarané iným spôsobom, 
11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj, 
12. pohľadávky, 
13. krátkodobý finančný majetok, 
14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy, 
15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, 
16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy, 
17. deriváty, 
18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi, 
19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci, 
20. majetok obstaraný v privatizácii, 
21. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná 
daň z príjmov“) a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období 
(ďalej len „odložená daň z príjmov“) 
 

 
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 tvorí rezervy: 
Krátkodobé rezervy 

- na nevyčerpané dovolenky vrátane zákonného sociálneho poistenia 

- na nevyfakturované dodávky a služby 

- na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 

- na prémie a odmeny minulého roka vrátane zákonného sociálneho poistenia 

- na odmeny pri životnom a pracovnom jubileu vrátane zákonného sociálneho poistenia 
  Dlhodobé rezervy 

- na odstupné, odchodné vrátane zákonného sociálneho poistenia 

- na súdne spory 
Opravné položky:   
 k zásobám bez obratu nad 360 dní vo výške  podľa posúdenia ich využiteľnosti v účtovnej 

jednotke  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. 
 

 Odpisový plán 
 
     Dlhodobý majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý je stanovený s ohľadom  na odhad 
reálnej ekonomickej životnosti. 
      Majetok sa začína odpisovať dňom zaradenia do používania. Účtovné odpisy sú rovnomerné. 
Dlhodobý majetok nespĺňajúci limit ocenenia uvedený v zákone o dani z príjmov sa účtuje ako zásoby 
( pri hmotnom majetku) a ako služba ( pri nehmotnom majetku). Majetok nespĺňajúci limit je evidovaný 
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na podsúvahových účtoch. Majetok sa eviduje od výšky 17 €, s výnimkou mobilných telefónov, ktoré 
sa evidujú bez ohľadu na výšku obstarávacej ceny. 

    V rokoch 2010 a 2011 bola realizovaná rozsiahla rekonštrukcia budov vo vlastníctve TSÚ, čo 
malo za následok že podnik prehodnotil, na základe odborného stanoviska, dobu  užívania jednotlivých 
budov z 20 na 50 rokov. To malo výrazný vplyv na  pokles účtovných odpisov. 

b) Cenné papiere určené na obchodovanie a realizovateľné cenné papiere sa oceňujú trhovou 
cenou. 

 
c) Deriváty sa oceňujú trhovou cenou. 

 
d) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú trhovou cenou. 

 
11. Prepočet údajov v cudzích menách na euro 
 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na euro kurzom určeným v kurzovom 
lístku ECB: 
- v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu,  alebo 
- v deň , ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.  
Pri kúpe a predaji cudzej meny za euro sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo 
predané. 
 
12. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód  
 
V roku 2011 účtovná jednotka nemenila účtovné zásady, ani účtovné metódy 
 

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 
 

 Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok  
 
1.1 Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej 

hodnoty  
 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 
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A
k
ti

v
o

v
a
n

é
 

n
á

k
la

d
y

 n
a

 

v
ý

v
o

j 

S
o

ft
v

é
r 

O
c

e
n

it
e

ľn
é
 

p
rá

v
a
 

G
o

o
d

w
il

l 

O
s

ta
tn

ý
 

d
lh

o
d

o
b

ý
 

n
e

h
m

o
tn

ý
 

m
a

je
to

k
 

O
b

s
ta

rá
v

a
n

ý
 

d
lh

o
d

o
b

ý
 

n
e

h
m

o
tn

ý
 

m
a

je
to

k
 

P
o

s
k

y
tn

u
té

 

p
re

d
d

a
v
k

y
 

S
p

o
lu
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Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku účtovného 
obdobia 

 91 503      91 503 

Prírastky  22 141    22 141  44 282 

Úbytky  884    22 141  23 025 

Presuny         

Stav na konci účtovného 
obdobia 

 112 760    0  112 760 

Oprávky 

Stav na začiatku účtovného 
obdobia 

 52 606      52 606 

Ročný odpis  13 426      13 426 

Prírastky         

Úbytky  884      884 

Presuny         

Stav na konci účtovného 
obdobia 

 65 148      65 148 

Opravná poloţka 

Stav na začiatku účtovného 
obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci účtovného         
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obdobia 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku účtovného 
obdobia 

 38 897    0 0 38 897 

Stav na konci účtovného 
obdobia 

 47 612    0 0 47 612 

 
 
 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 
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a b c d e f g h i 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 91 503      91 503 

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci účtovného 
obdobia 

 91 503      91 503 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 37 608      37 608 

Ročný odpis  14 998      14 998 

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci účtovného 
obdobia 

 52 606      52 606 

Opravná poloţka 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci účtovného 
obdobia 

        

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 53 895      53 895 

Stav na konci účtovného 
obdobia 

 38 897      38 897 

 
V roku 2011 bolo uskutočnené vo vlastnej réžii technické zhodnotenie informačného systému v celkovej 
hodnote 22 141 €. Vyradený bol zastaraný  softvér v celkovej hodnote 884 €. 
 

Dlhodobý nehmotný majetok Hodnota za beţné účtovné obdobie 

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné 
právo 

0 

Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná 
jednotka obmedzené právo s ním nakladať 

0 

 
1.2 Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej 

hodnoty 
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Dlhodobý hmotný 
majetok 

Beţné účtovné obdobie 
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a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie          

Stav na začiatku účtovného 
obdobia 

334 239 2 198 514 3 502 264    343 271  6 378 288 

Prírastky  752 477 73 012    482 218 28 636 1 336 343 

Úbytky  13 295 14 266    825 489 28 636 881 686 

Presuny          

Stav na konci účtovného 
obdobia 

334 239 2 937 696 3 561 010    0 0 6 832 945 

Oprávky          

Stav na začiatku účtovného 
obdobia 

 1 569 648 3 117 386      4 687 034 

Ročný odpis  53 233 71 867      125 100 

Prírastky          

Úbytky  13 295 14 266      27 561 

Presuny          

Stav na konci účtovného 
obdobia 

 1 609 586 3 174 987      4 784 573 

Opravná poloţka          

Stav na začiatku účtovného 
obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci účtovného 
obdobia 

         

Zostatková hodnota           

Stav na začiatku účtovného 
obdobia 

334 239 628 866 384 878    343 271 0 1 691 254 

Stav na konci účtovného 
obdobia 

334 239 1 328 110 386 023    0 0 2 048 372 

 
 

Dlhodobý hmotný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 
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Prvotné ocenenie          

Stav na začiatku účtovného 
obdobia 

334 239 2 198 514 3 456 265    8 800  5 997 818 

Prírastky   53 336    387 807 6 435 447 578 

Úbytky   7 337    53 336 6 435 67 108 

Presuny          

Stav na konci účtovného 
obdobia 

334 239 2 198 514 3 502 264    343 271 0 6 378 288 
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Oprávky          

Stav na začiatku účtovného 
obdobia 

 1 472 199 3 004 318      4 476 517 

Ročný odpis  97 449 120 405      217 854 

Prírastky          

Úbytky   7 337      7 337 

Presuny          

Stav na konci účtovného 
obdobia 

 1 569 648 3 117 386      4 687 034 

Opravná poloţka          

Stav na začiatku účtovného 
obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci účtovného 
obdobia 

         

Zostatková hodnota           

Stav na začiatku účtovného 
obdobia 

334 239 726 315 451 947    8 800 0 1 521 301 

Stav na konci účtovného 
obdobia 

334 239 628 866 384 878    343 271 0 1 691 254 

 
Medzi najvýznamnejšie prírastky hmotného majetku patrí technické zhodnotenie budov v majetku 
účtovnej jednotky v celkovej hodnote 729 512 €, zaradenie klimatizačnej komory na nastavenie teploty 
a vlhkosti v pracovnom priestore v celkovej hodnote 24 650 €. 
V roku 2011 bol vyradený hmotný majetok poškodený, neopraviteľný a zastaraný v sume 27 561 €.  
 

Dlhodobý hmotný majetok Hodnota za beţné účtovné obdobie 

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 0 

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené 
právo s ním nakladať 

0 

 
1.3 Opravná položka k nadobudnutému majetku 
 

 Stav k 
1.1.2011 

Prírastky Úbytky Presuny 
Stav k 

31.12.2011 

Opravná položka k nadobudnutému 
majetku 

     

Oprávky k opravnej položke k 
nadobudnutému majetku 

     

Zostatková hodnota      

 
1.4 Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 
 

Predmet poistenia Druh poistenia 
Výška poistenia 

Názov a sídlo poisťovne 
2011 2010 

Budovy, tovar Poistenie pre prípad 
poškodenia alebo zničenia 
živelnou udalosťou 

 
 2 332 

 
2 342 

ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, 
Dostojevského rad 4, 815 74 
Bratislava 

Dopravné prostriedky Povinné zmluvné poistenie 
zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla 

 
1 033 

 
1 759 

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

Dopravné prostriedky Havarijné poistenie súboru 
vozidiel 

4 367 4 188 

 
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, 
Dostojevského rad 4, 815 74 
Bratislava 

 
1.5 Majetok vo vlastníctve iných subjektov 

 
Účtovná jednotka nemá majetok vo vlastníctve iných subjektov. 
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2 Dlhodobý finančný majetok  

 
Účtovná jednotka neúčtovala na účtoch dlhodobého finančného majetku. 
 
3.    Zásoby  
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 disponovania so zásobami. 
 
3.3. Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj 
 
Účtovná jednotka nemá povinnosť účtovať o zákazkovej výrobe. 
 
4.    Pohľadávky  
4.1. Členenie pohľadávok celkom vrátane skupiny: 
 
Veková štruktúra 
 

Názov poloţky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu 

a b c d 

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    

Dlhodobé pohľadávky spolu 0  0 

Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku 103 631 51 166 154 797 

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej 
jednotke a materskej účtovnej 
jednotke 

   

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 

   

Pohľadávky voči spoločníkom, 
členom a združeniu 

   

Sociálne poistenie    

Daňové pohľadávky a dotácie 35 950  35 950 

Iné pohľadávky 11 944  11 944 

Krátkodobé pohľadávky spolu 151 525 51 166 202 691 

 
Daňové pohľadávky v sume  35 950 € tvoria preddavky na daň z príjmov právnickej osoby zaplatené 
v roku 2011. 
 
Iné pohľadávky – najvýznamnejšiu položku tvorí odvod DPH z prijatých preddavkov  v sume 11 508 €. 
Bežná lehota splatnosti pohľadávok je  14 dní. 
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Pohľadávky podľa zostatkovej 
doby splatnosti 

Beţné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

a b c 

Pohľadávky po lehote splatnosti 51 166 77 603 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 
do jedného roka 

  

Krátkodobé pohľadávky spolu 51 166 77 603 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti  
jeden rok až päť rokov 

  

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 
dlhšou ako päť rokov 

  

Dlhodobé pohľadávky spolu   

 
4.2. Pohľadávky voči spriazneným osobám  
 
Účtovná jednotka nemá spriaznené osoby. 
 
4.3. Opravné položky k pohľadávkam 
 
Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky: 

Pohľadávky 

Beţné účtovné obdobie 

Stav OP 
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Tvorba 
OP 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 

zániku 
opodstatnenos

ti 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 
vyradenia 
majetku  

z účtovníctva 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Pohľadávky 
z obchodného styku  

7 923 1 200 775 525 7 823 

Pohľadávky voči 
dcérskej účtovnej 
jednotke a materskej 
účtovnej jednotke 

     

Ostatné pohľadávky 
v rámci kons. celku 

     

Pohľadávky voči 
spoločníkom, členom 
a združeniu 

     

Iné pohľadávky      

Pohľadávky spolu 7 923 1200 775 525 7823 

 
Tvorba OP: 
V roku 2011 bola tvorená opravná položka v sume 1200 € na pohľadávku voči VOP Nováky a.s. 
V stave obchodných pohľadávok k 31.12.2011 sú odberatelia po lehote splatnosti, u ktorých sa netvorila 
OP, pretože bonita klienta sa významne nezmenila, a preto sa považujú za vymožiteľné. Pri zisťovaní 
vymožiteľnosti pohľadávok sa zvažujú všetky zmeny v bonite odberateľa, ktoré nastanú do dňa 
zostavenia účtovnej závierky. 
Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti 

V roku 2011 boli uhradená pohľadávky, na ktoré boli v predchádzajúcich obdobiach tvorené opravné 
položky. 
Zúčtovanie z dôvodu vyradenia 
 V roku 2011 bola odpísaná pohľadávka v čiastke 525 € voči tureckému partnerovi INSPECCO 
CERTIFICATION. Pohľadávka bola tri roky po splatnosti. Partnerovi bola viackrát poslaná výzva na 
zaplatenie, ale všetky zásielky sa vrátili ako nedoručené. Na základe stanoviska právnej zástupkyne by 
vymáhanie tejto pohľadávky súdnou cestou  bolo finančné nákladné, preto sa účtovná jednotka rozhodla 
túto pohľadávku natrvalo odpísať. 
 
4.4. Záložné právo alebo iná forma zabezpečenia 

Opis predmetu záloţného práva 
Beţné účtovné obdobie 

Hodnota predmetu Hodnota pohľadávky 

Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou 
formou zabezpečenia 

  

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné 
právo 

x  

Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené 
právo s nimi nakladať 

x  
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5.   Finančné účty   
V rokoch 2010 a 2011 účtovná jednotka vykonala rozsiahlu rekonštrukciu budovy, čo malo podstatný 
vplyv na pokles finančných prostriedkov. 
 
5.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre 
 

Názov poloţky Beţné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Pokladnica, ceniny 7 159 4 986 

Bežné bankové účty 477 504 418 969 

Bankové účty termínované 400 000 1 100 000 

Peniaze na ceste 0 0 

Spolu 884 663 1 523 955 

 

Krátkodobý  finančný majetok 

Beţné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Prírastky 
 

Úbytky 
 

Stav na konci 
účtovného 

obdobia 

a b c d e 

Majetkové CP na obchodovanie     

Dlhové CP na obchodovanie     

Emisné kvóty     

Dlhové CP so splatnosťou do  jedného 
roka držané do splatnosti 

    

Ostatné realizovateľné CP     

Obstarávanie krátkodobého finančného 
majetku 

    

Krátkodobý finančný majetok spolu     

 
 
5.2. Prehľad o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku 
Účtovná jednotka nevytvárala  opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku. 
 
5.3. Záložné právo a obmedzené disponovanie s krátkodobým finančným majetkom 
Na nijaký krátkodobý finančný majetok nebolo zriadené záložné právo. 
 
5.4. Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky  
reálnou hodnotou 
Krátkodobé majetkové, dlhové a realizovateľné cenné papiere sa oceňujú reálnou hodnotou. Pohyb 
v ocenení reálnou hodnotou je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 
 

Krátkodobý finančný  majetok 
Zvýšenie/ zníţenie 

hodnoty 
(+/-) 

Vplyv ocenenia 
na výsledok 

hospod. beţného 
účtovného obdobia 

Vplyv ocenenia 
na vlastné 

imanie 

a b c d 

Majetkové CP na obchodovanie    

Dlhové CP na obchodovanie    

Emisné kvóty (komodity)    

Ostatné realizovateľné CP    

Krátkodobý finančný majetok spolu    

 
6.   Časové rozlíšenie na strane aktív 
 

Opis poloţky časového rozlíšenia Beţné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Náklady budúcich období dlhodobé,  z toho:  25 4 
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Antivír   19  

Doména 3 4 

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 7 743 7 878 

Havarijné poistenie automobilov 4 367 4 367 

Zákonné poistenie automobilov 909 1 033 

Telefónne poplatky 392 381 

Predplatné , časopisy 381 468 

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:  0 

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: 654 9 007 

Kreditné úroky 196 8 597 

Príjmy z nájmu 458 410 

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY 
 

1. Vlastné imanie  
 

1.1. Informácie o vlastnom imaní 
 
Základné imanie predstavuje 2 563 703 €. 
Zákonný rezervný fond vo výške 86 007 € nedosahuje výšku minimálneho zostatku fondu. 
Minimálny zostatok fondu je 20% základného imania.  
 
1.2. Rozdelenie účtovného zisku  alebo vysporiadanie straty  

 

Názov poloţky 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Účtovný zisk  113 070 

Rozdelenie účtovného zisku Beţné účtovné obdobie 

Prídel do zákonného rezervného fondu 6 070 

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov 50 000 

Prídel do sociálneho fondu 15 000 

Prídel na zvýšenie základného imania  

Úhrada straty minulých období  

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 42 000 

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom  

Iné   

Spolu 113 070 

 

Názov poloţky 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Účtovná strata  

Vysporiadanie účtovnej straty Beţné účtovné obdobie 

Zo zákonného rezervného fondu  

Zo štatutárnych a ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov  

Úhrada straty spoločníkmi  

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov  

Iné   

Spolu   
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2. Rezervy  
 
2.1. Zákonné rezervy  

Názov poloţky 

Beţné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného 

obdobia 
Tvorba Pouţitie Zrušenie 

Stav na konci 
účtovného 

obdobia 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho:           

           

Krátkodobé rezervy, z toho: 58 256 42 337 57 774   42 819  

Na nevyčerpané dovolenky 40 793 29 992 40 793   29 992  

Na poistné k dovolenkám 13 936 10 401 13 936   10 401  

Na nevyfakturované dodávky 2 000 417 1 518   899  

Na audit a zverejnenie 1 527 1 527 1 527  1 527 

 

 

Názov poloţky 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného 

obdobia 
Tvorba Pouţitie Zrušenie 

Stav na konci 
účtovného 

obdobia 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho:           

           

Krátkodobé rezervy, z toho: 83 535 54 729  83 535   58 256 

Na nevyčerpané dovolenky 63 201 40 793 63 201   40 793 

Na poistné k dovolenkám 20 334 13 936 20 334   13 936 

Na nevyfakturované dodávky 972 1 517 489   2 000 

Na audit a zverejnenie 1 494 1 527 1 494  1 527 

      

 
2.2. Ostatné rezervy  

Názov poloţky 

Beţné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného 

obdobia 
Tvorba Pouţitie Zrušenie 

Stav na konci 
účtovného 

obdobia 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho:  44 572 2 630 17 824 9 879 19 499 

Rezerva na súdny spor  10 536    10 536 

Rezerva na odstupné a odchodné 25 400 2 047 13 575 7 006 6 866 

Rezerva na zákonné poistenie 8 636 583 4 249 2 873 2 097 

Krátkodobé rezervy, z toho: 64 434 15 787 64 434  15 787 

Rezerva na prémie a odmeny 43 357 15 787 43 357  7 980 

Rezerva na ročné zúčtovanie ZP 2 092 1 896 2 092  1 896 

Rezerva na jubileá 3 668 2 866 3 668  2 866 

Rezerva na zákonné poistenie 
k odmenám a k jubileám 

15 317 3 045 15 317  3 045 

 

Názov poloţky 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného 

obdobia 
Tvorba Pouţitie Zrušenie 

Stav na konci 
účtovného 

obdobia 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho: 22 545 29 386 7 359  44 572 

Rezerva na súdny spor 4 339 6 197   10 536 

Rezerva na odstupné a odchodné 18 206 14 553 7 359  25 400 

Rezerva na zákonné poistenie 0 8 636   8 636 

Krátkodobé rezervy, z toho: 23 479 64 434 23 479  64 434 

Rezerva na prémie a odmeny 13 079 43 357 13 079  43 357 

Rezerva na ročné zúčtovanie ZP 4 349 2 092 4 349  2 092 

Rezerva na jubileá 2 166 3 668 2 166  3 668 

Rezerva na zákonné poistenie 
k odmenám a k jubileám 

3 337 15 317 3 337  15 317 
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Rezerva na pracovno -právny súdny spor je tvorená na spor pre neplatné okamžité skončenie 
pracovného pomeru bývalého zamestnanca. Konanie sa vedie na OS Piešťany pod sp.zn 
6C308/2008 a doteraz nie je právoplatne skončené. Rezerva bola tvorená na náhradu mzdy 
za 12 mesiacov, na súdne trovy a úrok z omeškania. 
Rezerva na odstupné a odchodné je tvorená  na zamestnancov, ktorí v danom roku dosiahli 
dôchodkový vek a na základe rozhodnutia vedenia účtovnej jednotky o organizačných 
zmenách. Zrušenie rezervy súviselo so znížením priemernej mzdy oproti roku 2010 (a teda 
znížením už vytvorenej rezervy v predchádzajúcich účtovných obdobiach ) a tiež so zmenami 

v zákonníku práce o zrušení súbehu výpovednej lehoty a odstupného. 
Rezerva na jubileá je tvorená  k pracovným jubileám a k životnému jubileu 50 rokov. 
Výška je stanovená podľa platnej organizačnej smernice zásad odmeňovania zamestnancov 
v TSÚ Piešťany, š.p. Je tvorená na zamestnancov, ktorí nasledujúci rok dosiahnu jubilejný 
vek. 
 

3.    Záväzky  
 
3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny: 

 

Názov poloţky Beţné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Záväzky po lehote splatnosti 0 0 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného roka vrátane 

  

Krátkodobé záväzky spolu 0 0 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
jeden rok až päť rokov 

  

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
nad päť rokov 

  

Dlhodobé záväzky spolu   

 
Bežné obdobie 
Poloţka  Splatnosť 

 do lehoty do 360 dní po 
lehote 

nad 360 dní po 
lehote 

Záväzky z obchodného styku  142 558   

Z toho  :     

Prijaté preddavky 114 775   

Dodávatelia   27 386   

Nevyfakturované dodávky     

Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe     

Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku     

Záväzky voči spoločníkom a združeniu     

Záväzky voči zamestnancom  59 805   

Záväzky zo sociálneho poistenia  41 503   

Daňové záväzky a dotácie  14 108   

Z toho :    

Daň z príjmov PO    

Daň z príjmov zo závislej činnosti 9 353   

Daň z motorových vozidiel 204   

Daň z pridanej hodnoty 4 551   

Ostatné záväzky  38   

Spolu k 31. decembru 2011 258 012   

Významnou položkou  záväzkov z obchodného styku sú prijaté preddavky (144 775 €). 
Preddavky sú vykazované v plnej výške. Povinný odvod DPH je vykazovaný na účte 378 – 
Ostatné pohľadávky) 
Oproti roku 2010 zaznamenali pokles záväzky voči dodávateľom o 130 600 €. Pokles bol 
ovplyvnený skutočnosťou, že účtovná jednotka v rokoch 2010-2011 rekonštruovala budovu. 
V decembri  2010 boli fakturované čiastkové práce v sume 95 000 EUR, ktoré mali splatnosť 
až v januári 2011. 
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Záväzky voči zamestnancom, sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam predstavujú mzdy 
a odvody za december 2011. Všetky  boli uhradené v januári 2012. 
 
Bezprostredne predchádzajúce obdobie:  
Poloţka  Splatnosť 

 do lehoty do 360 dní po 
lehote 

nad 360 dní po 
lehote 

Záväzky z obchodného styku  271 390   

Z toho  :     

Prijaté preddavky 113 145   

Dodávatelia   157 986   

Nevyfakturované dodávky     

Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe     

Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku     

Záväzky voči spoločníkom a združeniu     

Záväzky voči zamestnancom  89 020   

Záväzky zo sociálneho poistenia  57 697   

Daňové záväzky a dotácie  47 070   

Z toho :    

Daň z príjmov PO 31 482   

Daň z príjmov zo závislej činnosti 15 053   

Daň z motorových vozidiel 535   

Ostatné záväzky  184   

Spolu k 31. decembru 2010 465 361   

 
3.3. Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia 
 
3.4. Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok 

 

Názov poloţky Beţné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku 
a daňovou základňou, z toho: 

    

odpočítateľné 3 848 5 004 

zdaniteľné 284 499 127 636 

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 
záväzkov a daňovou základňou, z toho: 

  

odpočítateľné   

zdaniteľné   

Moţnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti   

Moţnosť previesť nevyuţité daňové odpočty   

Sadzba dane z príjmov ( v %) 19 % 19 % 

Odloţená daňová pohľadávka 731 951 

Uplatnená daňová pohľadávka  259 

Zaúčtovaná  ako zníženie nákladov  259 

Zaúčtovaná do vlastného imania   

Odloţený daňový záväzok 54 055 24 251 

Zmena odloţeného daňového záväzku 29 804 6 853 

Zaúčtovaná ako náklad 29 804  

Zaúčtovaná do vlastného imania   

 
Účtovná jednotka  vykazuje odložený daňový záväzok a odloženú  daňovú pohľadávku spolu 
podľa konečného zostatku účtu 481. Pre rok 2011 je vykázaná na r. 105 ako odložený daňový 
záväzok v sume 53 324 €. 
Odpočítateľné dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou 
predstavuje tvorba opravných položiek k pohľadávkam v minulých účtovných obdobiach. 
Zdaniteľné dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou tvorí 
rozdiel medzi zostatkovou cenou účtovnou a daňovou  dlhodobého hmotného  majetku. 
Zostatková cena účtovná je vyššia než je jeho zostatková podľa Zákona o dani z príjmov. 
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3.5. Záväzky zo sociálneho fondu 

 

Názov poloţky Beţné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Začiatočný stav sociálneho fondu 26 022 40 024 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 11 556 13 853 

Tvorba sociálneho fondu zo zisku 15 000 934 

Tvorba sociálneho fondu spolu 26 556 14 787 

Čerpanie sociálneho fondu  z toho: 18 392 28 789 

Príspevok na stravovanie 7 388 5 455 

Príspevok na regeneráciu zamestnancov 860 12 847 

Príspevok na dopravu do zamestnania 9 812 9 990 

Sociálna výpomoc 332 498 

Konečný zostatok sociálneho fondu 34 186 26 022 

 

4.    Bankové úvery, pôţičky a návratné finančné výpomoci  
Účtovná jednotka nemá poskytnuté úvery ani návratné finančné výpomoci. 

 
5.   Časové rozlíšenie na strane pasív 
 

Názov poloţky Beţné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:   

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: 13 13 

Bankové poplatky z účtu SF 13 13 

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:   

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: 67  

Tržby prislúchajúce roku 2012 67  

 

6. Deriváty 
Účtovná jednotka nevlastní deriváty určené na obchodovanie ani zabezpečovacie deriváty. 
 
7.   Záväzky z finančného prenájmu (u nájomcu) 
 
Účtovná jednotka nemá záväzky z finančného prenájmu. 

H. VÝNOSY 
 
K  31.12.2011 dosiahol objem výnosov výšku 2 022 954€. Výnosy celkom klesli 
oproti  rovnakému obdobiu roka 2010 o 715 069 €  čo predstavuje pokles o 26,12 %. 

1. Výnosy z hospodárskej činnosti 
 
Výnosy z hospodárskej činnosti klesli o 715 715 €. Na poklese výnosov z hospodárskej 
činnosti sa podieľal hlavne pokles tržieb z predaja služieb, ktoré boli nižšie  o 724 959 €   
(pokles o 27,56%) – predovšetkým vplyvom poklesu výnosov v oblasti skúšobníctva 
a certifikácie o 739 836 €  (pokles o 36,49 %). 
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1.1. Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb  

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa hlavných oblastí odbytu: 

Oblasť odbytu 

Skúšobníctvo a certifikácia 
Metrológia a servis 

vodomerov 
Stravovanie a trţby za 

tovar 

Beţné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Beţné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Beţné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c d e f g 

Tuzemsko 974 941 1 676 000 301 277 291 587 207 449 207 706 

Zahraničie 308 924 356 648     

Spolu 1 283 865 2 032 648 301 277 291 587 207 449 207 706 

 

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa podielu na celkovom obrate: 
Výrobok 2011 2010 

 %  % 

Trţby za tovar  38 705 2 57 914 2 

Trţby z predaja vl. výrobkov a sluţieb 1 907 100 98 2 630 898 98 

z toho:     

- Skúšobníctvo a certifikácia 1 283 865 67 2 032 648 77 

- Metrológia a servis vodomerov 301 277 16 291 587 11 

- Stravovanie 179 719 9 170 000 6 

- prenájom 96 653 5 93 575 4 

-systémy kvality 31 228 2 38 207 2 

- Ostatné  14 358 1 4 881  

Predaj celkom 1 945 805 100 2 688 812 100 

 

1.2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 

 

Názov poloţky 

Beţné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Zmena stavu vnútroorganizačných 
zásob  

Konečný 
zostatok 

Konečný 
zostatok 

Začiatočný 
stav 

Beţné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c d e f 

Nedokončená výroba  
a polotovary vlastnej výroby 

40 327 35 268 41 495 5 059 -6 227 

Výrobky      

Zvieratá      

Spolu 40 327 35 268 41 495 5 059 - 6 227 

Manká a škody x x x     

Reprezentačné x x x     

Dary x x x     

Iné x x x     

Zmena stavu 
vnútroorganizačných zásob 
vo výkaze ziskov a strát 

x x x  5 059  - 6 227 
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1.3. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti 
a mimoriadnej činnosti 
 

Aktiváciu vnútroorganizačných služieb tvorí 55% hodnoty z poskytovania stravy 
zamestnancom vo vlastnom stravovacom zariadení.  
Významnú položku aktivácie dlhodobého nehmotného  majetku tvorí technické zhodnotenie  
softvéru  vytvoreného vlastnou činnosťou. 

 
1.4 čistý obrat 

Názov poloţky Beţné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Tržby za vlastné výrobky 1 161 0 

Tržby z predaja služieb 1 905 939 2 630 898 

Tržby za tovar 38 705 57 914 

Výnosy zo zákazky   

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj   

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou 1 506 1 187 

Čistý obrat celkom 1 947 311 2 689 999 

 
I. NÁKLADY 
 
Jednotlivé nákladové položky k 31.12.2011 zaznamenali oproti rovnakému obdobiu roka 2010 pokles. 
Zníženie nákladov súviselo najmä s poklesom tržieb a s prijatými úspornými opatreniami. 
 
Podnik čerpal náklady v celkovej výške 2 054 874 €. Celkové náklady podniku klesli  oproti rovnakému 
obdobiu roka 2010 o  570 079 € t.j. o 21,72 %.  
Výšku finančných  nákladov ovplyvnili zmeny postupov účtovania od 1.1.2011. Náklady na poistenie 
majetku  sa do 31.12.2010 účtovali na účty finančných nákladov a od 1.1.2011 sa účtujú na účty 
prevádzkových nákladov, teda sa vykazujú v nákladoch z hospodárskej činnosti. 
  

Názov poloţky 
Beţné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Významné poloţky pri aktivácii nákladov,  
z toho: 

58 265 42 578 

Aktivácia materiálu a tovaru 5 690 5 489 

Aktivácia vnútroorganizačných služieb 21 817 23 639 

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 22 141 0 

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 8 617 14 450 

Ostatné významné poloţky výnosov z hospodárskej činnosti, 
 z toho: 

1 506 1 187 

Náhrady od poisťovne 143  

Odpredaj kovového odpadu 225 487 

Odpis záväzku 1 000 498 

Finančné výnosy, z toho: 15 64 

Kurzové zisky, z toho: 15 64 

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 15 34 

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:   

   

Mimoriadne výnosy, z toho:   
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Názov poloţky 
Beţné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Náklady za poskytnuté sluţby, z toho: 250 473 354 517 

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 2157 2 157 

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 1 427 1 427 

iné uisťovacie audítorské služby   

súvisiace audítorské služby   

daňové poradenstvo   

ostatné neaudítorské služby ( priebežné overenie účtovníctva) 730 730 

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:   

Opravy a údržba 18 087 46 723 

Cestovné 43 227 50 639 

Náklady na reprezentáciu 2 422 7 012 

Ostatné služby  186 735 250 144 

         Z toho :   

Kooperácie 62 715 82 402 

Telefónny, poštovné 23 884 30 194 

Akreditácie, audit SMK 22 583 42 390 

Upratovanie 9 625 11 467 

Dažďové vody ,stočné 8 704 9 487 

Ostatné významné poloţky nákladov z hospodárskej činnosti, 
z toho: 

  

Dane a poplatky z toho významné 32 049 31 608 

Daň z nehnuteľnosti 20 150 20 150 

Daň z motorových vozidiel 1 307 1 578 

Ostatné náklady na hospodársku činnosť z toho 10 713 8 458 

Manká a škody 218 438 

Členské príspevky 1 494 1 561 

Poistenie majetku, zásob, za škody 8 974 0 

Finančné náklady, z toho: 2 108 11 323 

Kurzové straty, z toho: 102 142 

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 44 52 

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: 2 006 11 181 

Bankové poplatky 2 005 1 742 

Poistenie 0 6 332 

Mimoriadne náklady, z toho:   

 

J. DAŇ Z PRÍJMOV 
 

Sadzba dane z príjmov pre rok 2011 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. 

Názov poloţky 
Beţné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo 
výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov 

    

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo 
výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov 

    

Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, 
nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných 
rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým 
sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová 
pohľadávka neúčtovala 

    

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu 
neúčtovania tej časti odloženej daňovej  pohľadávky v bežnom účtovnom 
období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach 

    

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových 
odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku 
ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka 

 35 286  109 006 

Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované 
priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty 
nákladov a výnosov 
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Odložená daňová pohľadávka nebola účtovaná k tvorbe ostatných rezerv a k možnosti 
umorovať stratu, z dôvodu, že účtovná jednotka s dostatočnou istotou nevie, či v nasledujúcich 
obdobiach vytvorí dostatočný základ dane. 
 

Názov poloţky 

Beţné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Základ dane Daň 
Daň 
v % 

Základ dane Daň 
Daň 
v % 

a b c d e f g 

Výsledok hospodárenia pred  
zdanením, z toho: 

3 259 x x 157 388 x x 

teoretická daň  x 619 19 x 29 904 19 

Daňovo neuznané náklady  21 967 4 173 128       106 467 20 228 13 

Výnosy nepodliehajúce dani  -259 235 -49 254 -1511 - 68 152 -12 948 -8 

Umorenie daňovej straty         

Spolu -234 009  -44 462 -1364 195 703      37 184 24 

Splatná daň z príjmov x 5 155 158 x 37 184 24 

Odložená daň z príjmov x 30 024 921 x 7 134 4 

Celková daň z príjmov  x 35 179 1079 x 44 318 28 

 

Výšku nákladov na dane z príjmov ovplyvnili zmeny postupov účtovania od 1.1.2011. Od 
1.1.2011 sa daň odvedená z úrokov na bankových účtoch nepovažuje za preddavok na dani 
z príjmov a nemôže sa odpočítať od daňovej povinnosti na konci roka. Takto odvedená daň sa 
považuje za vysporiadanú  a preto sa účtuje rovno na nákladové  účty 591- daň z príjmov 
z bežnej činnosti a vykazuje sa v súvahe ako splatná daň z príjmov. 
K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH 
Účtovná jednotka eviduje na podsúvahových účtoch dlhodobý majetok nespĺňajúci limit 
ocenenia  podľa zákona o dani z príjmov.  Majetok sa eviduje od výšky 17 € s výnimkou 
mobilných telefónov, ktoré sa evidujú bez ohľadu na výšku obstarávacej ceny. 
Majetok prijatý do úschovy – ide o majetok civilnej ochrany  Obvodného úradu Piešťany. 

 

Názov poloţky Beţné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Prenajatý majetok     

Majetok v nájme (operatívny prenájom)     

Majetok prijatý do úschovy – materiál CO  1 328  1 328 

Pohľadávky z derivátov     

Záväzky z opcií derivátov     

Odpísané pohľadávky     

Pohľadávky z leasingu     

Záväzky z leasingu     

Iné položky:     

Dlhodobý drobný  hmotný majetok 480 677 478 890 

Dlhodobý drobný  nehmotný  majetok 57 873 57 598 

 
L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA 
 

Druh podmieneného záväzku 

Beţné účtovné obdobie                       

Hodnota celkom  
Hodnota voči spriazneným 

osobám 

Zo súdnych rozhodnutí     

Z poskytnutých záruk     

Zo všeobecne záväzných právnych predpisov     

Zo zmluvy o podriadenom záväzku     

Z ručenia     

Iné podmienené záväzky     
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Druh podmieneného záväzku 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                       

Hodnota celkom  
Hodnota voči spriazneným 

osobám 

Zo súdnych rozhodnutí     

Z poskytnutých záruk     

Zo všeobecne záväzných právnych predpisov     

Zo zmluvy o podriadenom záväzku     

Z ručenia     

Iné podmienené záväzky     

 

Druh podmieneného majetku Beţné účtovné obdobie                                
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie                                                                             

Práva zo servisných zmlúv     

Práva z poistných zmlúv     

Práva z koncesionárskych zmlúv     

Práva z licenčných zmlúv     

Práva z investovania prostriedkov získaných 
oslobodením od dane z príjmov 

    

Práva z privatizácie     

Práva zo súdnych sporov     

Iné práva     

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

Druh príjmu, 
výhody 

Hodnota  príjmu, výhody súčasných 
členov orgánov 

Hodnota príjmu, výhody bývalých 
členov orgánov                                                         

štatutárnych dozorných iných štatutárnych dozorných iných 

Časť 1 - Bežné účtovné obdobie Časť 1 - Bežné účtovné obdobie 

 
Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie 
Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Peňažné príjmy 
 66 552  3 486    13 029 0    

 69 592  2 739    9 395  498   

Nepeňažné príjmy 
            

         1 850   

Peňažné  preddavky 
            

            

Nepeňažné 
preddavky 

            

            

Poskytnuté úvery 
            

            

Poskytnuté záruky 
            

            

Iné 
            

            

 
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 nanastali po 31.decembri 2011 žiadne také 
udalosti, ktoré by významným spôsom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti 
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P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA 
  

Poloţka vlastného 
imania 

Beţné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia   

Prírastky  Úbytky  Presuny 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Základné imanie 2 563 703    2 563 703 

Vlastné akcie a vlastné 
obchodné podiely 

     

Zmena základného imania      

Pohľadávky za upísané 
vlastné imanie 

     

Emisné ážio      

Ostatné kapitálové fondy 106 922    106 922 

Zákonný rezervný fond 
(nedeliteľný fond) 
z kapitálových vkladov 

     

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov 

     

Oceňovacie rozdiely 
z kapitálových účastín 

     

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia pri zlúčení, 
splynutí a rozdelení 

     

Zákonný rezervný fond 79 937 6 070   86 007 

Nedeliteľný fond      

Štatutárne fondy a ostatné 
fondy 

42 135 50 000 62 841  29 294 

Nerozdelený zisk minulých 
rokov 

25 320 42 000   67 320 

Neuhradená 
strata minulých rokov 

     

Výsledok 
hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

113 070  -161 990  - 31 920 

Vyplatené dividendy      

Ostatné položky vlastného 
imania 

     

Účet 491 - Vlastné imanie 
fyzickej osoby - 
podnikateľa 

     

 

 

Poloţka vlastného 
imania 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia   

Prírastky Úbytky  Presuny 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Základné imanie  2 563 703       2 563 703 

Vlastné akcie a vlastné 
obchodné podiely 

         

Zmena základného imania         

Pohľadávky za upísané 
vlastné imanie 

         

Emisné ážio          

Ostatné kapitálové fondy  106 922       106 922 

Zákonný rezervný fond 
(nedeliteľný fond) 
z kapitálových vkladov 

         

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov 

         

Oceňovacie rozdiely 
z kapitálových účastín 

         

Oceňovacie rozdiely          
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z precenenia pri zlúčení, 
splynutí a rozdelení 

Zákonný rezervný fond 79 357 580      79 937 

Nedeliteľný fond         

Štatutárne fondy a ostatné 
fondy 

33 286 10 000  1 151    42 135 

Nerozdelený zisk minulých 
rokov 

25 320       25 320 

Neuhradená 
strata minulých rokov 

        

Výsledok 
hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

11 514  101 556     113 070 

Vyplatené dividendy         

Ostatné položky vlastného 
imania 

         

Účet 491 - Vlastné imanie 
fyzickej osoby - 
podnikateľa 

         

 
V položke ostatné kapitálové fondy je vo výške 68 841 € vykázaná dotácia z roku 1995 a vo výške 
38 080 €  je to dotácia PHARE z roku 1998. 
Položku ostatné kapitálové fondy tvorí fond odmien, tvorený zo zisku po zdanení. 

 
R. PREHĽAD PEŇAŢNÝCH TOKOV 
 
Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na 
bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste. 
 
Peňažné ekvivalenty sú krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu 
peňažných prostriedkov, pri ktorom nehrozí riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch 
mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

 
Prehľad peňažných tokov s použitím priamej metódy                                        

Označenie 
poloţky 

Obsah poloţky 

Beţné účtovné 
obdobie 

 
2011 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

2010 

 Peňaţné toky z prevádzkovej činnosti     

A. 1.  Príjmy z predaja tovaru  (+)   27 731 37 606 

A. 2. Výdavky na nákup tovaru -20 350 -50 257 

A. 3. Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)   

A. 4. Príjmy z predaja služieb (+) 2 340 154 2 835 164 

A. 5. 
Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných 
neskladovateľných dodávok (-) 

-413 883 -428 035 

A. 6. Výdavky na služby (-) -199 935 -362 142 

A. 7. Výdavky na osobné náklady (-) -1 306 285 -1 430 177 

A. 8. 
Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň 
z príjmov účtovnej  jednotky (-) 

-273 700 -420 930 

A. 9. 
Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo 
na obchodovanie (+) 

  

A. 10. 
Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo 
na obchodovanie  (-) 

  

A. 11. 
Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo  určené 
na predaj alebo na obchodovanie  (+) 

  

A. 12. 
Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo  určené 
na predaj alebo na obchodovanie (-) 

  

A. 13. 
Príjmy z úverov, ktoré   účtovnej jednotke poskytla  
banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery  poskytnuté 
na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) 

  

A. 14. 
Výdavky na splácanie úverov, ktoré  účtovnej jednotke 
poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery 
poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-) 

  

A. 15. 
Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré 
sa uvádzajú osobitne  v iných častiach prehľadu peňažných 
tokov (+) 

8 432 767 

A. 16. Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré -10 859 -11 074 
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Označenie 
poloţky 

Obsah poloţky 

Beţné účtovné 
obdobie 

 
2011 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

2010 

sa uvádzajú osobitne v  iných častiach prehľadu peňažných tokov (-
) 

* 
Peňažné toky z  prevádzkovej činnosti okrem príjmov 
a výdavkov, ktoré sa  uvádzajú osobitne  v iných častiach 
prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet A. 1. až A. 16. )  

151 305 170 922 

A. 17. 
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných 
činností (+) 

12 304 5 834 

A. 18. 
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 
finančných činností (-) 

  

A. 19. 
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré 
sa začleňujú do investičných činností (+) 

  

A. 20. 
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou 
tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) 

  

  
Peňažné  toky  z prevádzkovej  činnosti  (+/-), 
(súčet A. 1.  až A. 20.) 

163 609 176 756 

A. 21. 
Výdavky na daň z príjmov  účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré 
sa  začleňujú do investičných činností alebo do finančných činností 
(-/+) 

-71 361 -10 169 

A. 22. 
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na  
prevádzkovú činnosť (+) 

  

A. 23. 
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na  
prevádzkovú činnosť (-) 

  

 A. 
Čisté  peňažné  toky  z prevádzkovej  činnosti  
(súčet  A. 1. až A. 23.) 

92 248 166 587 

  Peňaţné toky z investičnej činnosti   

B. 1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)   

B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) -668 670 -330 139 

B. 3. 

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov 
a podielov  v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných 
papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty  a cenných 
papierov určených na predaj alebo na obchodovanie  (-) 

  

B. 4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)   

B. 5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)   

B. 6. 

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a 
podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných 
papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných 
papierov určených na predaj alebo na obchodovanie  (+) 

  

B. 7. 
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté  účtovnou jednotkou inej 
účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) 

  

B. 8. 
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou 
jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného 
celku (+) 

  

B. 9. 
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté  účtovnou jednotkou 
tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých 
účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) 

  

B. 10. 
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou 
tretím osobám,  s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej 
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) 

  

B. 11. 
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových 
činností (+) 

  

B. 12. 
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré 
sa začleňujú do prevádzkových činností (+) 

  

B. 13. 
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj 
alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú 
za peňažné toky z  finančnej činnosti (-) 

  

B. 14. 
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj 
alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky  považujú 
za peňažné toky  z finančnej činnosti (+) 

  

B. 15. 
Výdavky na daň z príjmov  účtovnej jednotky, ak je ich možné  
začleniť do investičných činností (-) 

  

B. 16. 
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú 
činnosť (+) 

  

B. 17. 
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na 
 investičnú činnosť (-) 

  

B. 18. Ostatné príjmy  vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)   
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účtovné obdobie 

2010 

B. 19. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)   

B. 
Čisté  peňažné  toky  z investičnej  činnosti  
 (súčet B. 1. až B. 19.) 

-668 670 -330 139 

  Peňaţné toky z finančnej  činnosti   

C. 1. 
Peňažné toky vznikajúce vo  vlastnom  imaní 
(súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.) 

  

C. 1. 1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)   

C. 1. 2. 
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo 
fyzickou osobou, ak je  účtovnou jednotkou   (+) 

  

C. 1. 3. Prijaté peňažné dary (+)   

C. 1. 4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)   

C. 1. 5. 
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií 
a vlastných obchodných podielov (-) 

  

C. 1. 6. 
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou 
jednotkou (-) 

-62 841 - 1 152 

C. 1. 7. 
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom 
alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-) 

  

C. 1. 8. 
Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného 
imania (-) 

  

C. 2. 
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov  a krátkodobých 
záväzkov z finančnej  činnosti, 
(súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.) 

  

C. 2. 1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)   

C. 2. 2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)   

C. 2. 3. 
Príjmy z úverov, ktoré  účtovnej jednotke poskytla banka 
alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré  boli 
poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu  činnosti (+)  

  

C. 2. 4. 

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke 
poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou 
úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu  
činnosti (-)  

  

C. 2. 5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+)   

C. 2. 6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-)   

C. 2. 7. 
Výdavky na úhradu záväzkov z  používania majetku, ktorý je 
predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) 

  

C. 2. 8. 
Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov  a krátkodobých 
záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré 
sa  uvádzajú osobitne  v inej časti prehľadu peňažných tokov (+) 

  

C. 2. 9. 

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých  záväzkov 
a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, 
s výnimkou tých, ktoré sa  uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu 
peňažných tokov (-) 

  

C. 3. 
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 
prevádzkových činností (-) 

  

C. 4. 
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou 
tých, ktoré sa  začleňujú do prevádzkových činností (-) 

  

C. 5. 
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj 
alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky 
z  investičnej činnosti (-) 

  

C. 6. 
Príjmy súvisiace s  derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj 
alebo   na obchodovanie,  alebo ak sa považujú za  peňažné toky 
z investičnej činnosti (+) 

  

C. 7. 
Výdavky na daň z príjmov  účtovnej jednotky, ak ich možno  začleniť 
do finančných činností (-) 

  

C. 8. 
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť 
(+) 

  

C. 9. 
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú 
činnosť (-) 

  

C. 
Čisté peňažné  toky  z finančnej činnosti 
(súčet C. 1. až C. 9.) 

-62 841 -1 152 

D. 
Čisté zvýšenie alebo čisté  zníţenie peňaţných 
prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C) 

-639 263 -164 704 

E.  
Stav peňaţných prostriedkov a peňaţných 
ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)  

1 523 955 1 688 677 

F.  Stav peňaţných prostriedkov a peňaţných 884 692 1 523 973 
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ekvivalentov na konci  účtovného obdobia pred zohľadnením 
kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému 
sa zostavuje účtovná závierka (+/-) 

G.  
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaţným prostriedkom 
a peňaţným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka (+/-)  

-29 -18 

H.  

Zostatok peňaţných prostriedkov a peňaţných 
ekvivalentov na konci účtovného  obdobia upravený o kurzové 
rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje  účtovná 
závierka (+/-) 

884 663 1 523 955 
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Dodatok spr6vy auditora
o overeni sf ladu v'iroinej spr6vy s tiitovnou zdvierkou

v zmysle zSkona E. 54O|2OO7 Z.z. I 2l odsek 5

Statut6rnemu orgSnu podniku Technickf sktisobnV 0stav PieSt'any, 5.p.

l. Overili sme riitovnri z5vierku podniku Technickf skriSobn'i 0stav Pie5t'any, 5. p.

k 31. decembru 2011, ku ktorej sme dfia 24.O2.2OL2 vydali sprSvu auditora, a v ktorej sme

vyjadrili svoje auditorsk6 stanovisko v nasledujricom zneni:

Stonovisko

Podl'a n:i$ho stanoviska, ildtovnd zdvierka poskytuje vo vietk'fch v'fznamn'ich srivislostiach

pravdiv'i a vernf obraz finandnej situ6cie podniku Technick'i skriSobn'i ristav Pie5{any, 5.p.

k 31. decembru 2011 a vVsledku jej hospoddrenia za rok kondiaci k uveden6mu ddtumu

v srilade so z6konom o ridtovnictve.

ll. Overili sme taktieZ sflad v,irodnej sprdvy s vySSie uvedenou fdtovnou zdvierkou. Za

sprdvnost' zostavenia rniroinej spr6vy je zodpovednli Statut5rny orgdn podniku. Na5ou

rilohou je vydat' na zSklade overenia stanovisko o srilade v'irodnej sprdvy s tidtovnou

zdvierkou.

Overenie sme vykonali  v sri lade s medzindrodn'imi auditorsk' imi 5tandardami. Tieto

Standardy poZadujt i ,  aby auditor naplSnoval a vykonal overenie tak, aby ziskal primeranf

istotu, Ze inform5cie uveden6 vo v'froinej spr6ve, ktor6 sf predmetom zobrazenia v ridtovnej

zdvierke, sf vo vSetk'ich vfznamnfch s0vislostiach v sf lade s prisluSnou ridtovnou zdvierkou.

Inform6cie uveden6 vo vfroinej sprdve na strandch 1-29 (prilohou k v'frodnej sprdve je

Srivaha k3L.L2.2OLL, Yykaz ziskov a strdt k3I.L2.2Ot1 a Pozn6mky k tidtovnej z6vierke

k3L.L2.2OL1) sme pos0dili s informSciami uvedenrimi v 0itovnej z5vierke k 3L. decembru

2OLL. In6 0daje a inform6cie, ako 0dtovn6 inform6cie ziskan6 z fdtovnej zdvierky a

ridtovn'ich knih sme neoverovali. Sme presveddeni, ie vykonan6 overovanie poskytuje

primerant podklad pre vyjadrenie stanoviska auditora.

TAX-AUDIT Slovensko@, spol. s r. o.
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OR OS Trnava, oddiel Sro,
vloZka 6. 10186/T
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V Trnave, dfia L7.05.20L2

TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r. o.
KapitulskS 14
9t7 Ot Trnava
Obchodnf registerTrnava, odd.: Srq C. vloiky: tOI:SfilT
Licencia SKAU I. 131

Ing. Ruiena StrakovC
Zodpovedn'i auditor
Licencia SKAU E.797

Prilohy: Vrirodn6 sprdva 2011

/) 
(,/ 

/t

//*rr,*' /h-/*r,

r C. [csncle 13[ .



ffiffi

LICENCIA
na poskytovanie audftorskych sluiieb

Cislo: 131

vydan6 na zilklade $ 34 bds. 3 zfikona 466/2002 Z'z'
o auditoroch a slovenskej komore auditorov podfa $ 6

Obchodn6 meno :

Identifikadn6 dislo splodnosti (ICO): 3621e83s

D6tum z6pisu do zoznarnu auditorslci'ch spolodnosti: 02.04,1997

Vydan€ v Bratislave dia: 01.03.2004

,lru Vlil^/

Er;dsdrrirguldbtd
rlrllvlpmdod&&fu

*  0 0 0 1 8 0

flH]* ,  *

Qknr"d,D

prezident SKAu


	prílohy.pdf
	SUVAHA 2011
	VZaS 2011
	CF 2011
	výrok audítora
	výrok audítora-str 1
	výrok auditora str. 2


	sprava auditora.pdf
	File
	File0001
	File0002
	File0003


	001_1_1: 8102577
	001_2: 3245033
	001_1_2: 4857544
	001_3: 3613045
	002_1_1: 6945705
	002_2: 2095984
	002_1_2: 4849721
	002_3: 1730151
	003_1_1: 112760
	003_2: 47612
	003_1_2: 65148
	003_3: 38897
	004_1_1: 
	004_2: 
	004_1_2: 
	004_3: 
	005_1_1: 112760
	005_2: 47612
	005_1_2: 65148
	005_3: 38897
	006_1_1: 
	006_2: 
	006_1_2: 
	006_3: 
	007_1_1: 
	007_2: 
	007_1_2: 
	007_3: 
	008_1_1: 
	008_2: 
	008_1_2: 
	008_3: 
	009_1_1: 
	009_2: 
	009_1_2: 
	009_3: 
	010_1_1: 
	010_2: 
	010_1_2: 
	010_3: 
	011_1_1: 6832945
	011_2: 2048372
	011_1_2: 4784573
	011_3: 1691254
	012_1_1: 334239
	012_2: 334239
	012_1_2: 
	012_3: 334239
	013_1_1: 2937696
	013_2: 1328110
	013_1_2: 1609586
	013_3: 628866
	014_1_1: 3561010
	014_2: 386023
	014_1_2: 3174987
	014_3: 384878
	dic: 2020395410
	015_1_1: 
	015_2: 
	015_1_2: 
	015_3: 
	016_1_1: 
	016_2: 
	016_1_2: 
	016_3: 
	017_1_1: 
	017_2: 
	017_1_2: 
	017_3: 
	018_1_1: 
	018_2: 
	018_1_2: 
	018_3: 343271
	019_1_1: 
	019_2: 
	019_1_2: 
	019_3: 
	020_1_1: 
	020_2: 
	020_1_2: 
	020_3: 
	021_1_1: 
	021_2: 
	021_1_2: 
	021_3: 
	022_1_1: 
	022_2: 
	022_1_2: 
	022_3: 
	023_1_1: 
	023_2: 
	023_1_2: 
	023_3: 
	024_1_1: 
	024_2: 
	024_1_2: 
	024_3: 
	025_1_1: 
	025_2: 
	025_1_2: 
	025_3: 
	026_1_1: 
	026_2: 
	026_1_2: 
	026_3: 
	027_1_1: 
	027_2: 
	027_1_2: 
	027_3: 
	028_1_1: 
	028_2: 
	028_1_2: 
	028_3: 
	029_1_1: 
	029_2: 
	029_1_2: 
	029_3: 
	030_1_1: 1148450
	030_2: 1140627
	030_1_2: 7823
	030_3: 1866005
	031_1_1: 61096
	031_2: 61096
	031_1_2: 
	031_3: 62465
	032_1_1: 20769
	032_2: 20769
	032_1_2: 
	032_3: 24686
	033_1_1: 40327
	033_2: 40327
	033_1_2: 
	033_3: 35268
	034_1_1: 
	034_2: 
	034_1_2: 
	034_3: 
	035_1_1: 
	035_2: 
	035_1_2: 
	035_3: 
	036_1_1: 
	036_2: 
	036_1_2: 
	036_3: 2511
	037_1_1: 
	037_2: 
	037_1_2: 
	037_3: 
	038_1_1: 
	038_2: 
	038_1_2: 
	038_3: 
	039_1_1: 
	039_2: 
	039_1_2: 
	039_3: 
	040_1_1: 
	040_2: 
	040_1_2: 
	040_3: 
	041_1_1: 
	041_2: 
	041_1_2: 
	041_3: 
	042_1_1: 
	042_2: 
	042_1_2: 
	042_3: 
	043_1_1: 
	043_2: 
	043_1_2: 
	043_3: 
	044_1_1: 
	044_2: 
	044_1_2: 
	044_3: 
	045_1_1: 
	045_2: 
	045_1_2: 
	045_3: 
	046_1_1: 202691
	046_2: 194868
	046_1_2: 7823
	046_3: 279585
	047_1_1: 154797
	047_2: 146974
	047_1_2: 7823
	047_3: 257614
	048_1_1: 
	048_2: 
	048_1_2: 
	048_3: 
	049_1_1: 
	049_2: 
	049_1_2: 
	049_3: 
	050_1_1: 
	050_2: 
	050_1_2: 
	050_3: 
	051_1_1: 
	051_2: 
	051_1_2: 
	051_3: 
	052_1_1: 
	052_2: 
	052_1_2: 
	052_3: 
	053_1_1: 35950
	053_2: 35950
	053_1_2: 
	053_3: 9748
	054_1_1: 11944
	054_2: 11944
	054_1_2: 
	054_3: 12223
	055_1_1: 884663
	055_2: 884663
	055_1_2: 
	055_3: 1523955
	056_1_1: 7159
	056_2: 7159
	056_1_2: 
	056_3: 4986
	057_1_1: 877504
	057_2: 877504
	057_1_2: 
	057_3: 1518969
	058_1_1: 
	058_2: 
	058_1_2: 
	058_3: 
	059_1_1: 
	059_2: 
	059_1_2: 
	059_3: 
	060_1_1: 
	060_2: 
	060_1_2: 
	060_3: 
	061_1_1: 8422
	061_2: 8422
	061_1_2: 
	061_3: 16889
	062_1_1: 25
	062_2: 25
	062_1_2: 
	062_3: 4
	063_1_1: 7743
	063_2: 7743
	063_1_2: 
	063_3: 7878
	064_1_1: 
	064_2: 
	064_1_2: 
	064_3: 
	065_1_1: 654
	065_2: 654
	065_1_2: 
	065_3: 9007
	066_4: 3245033
	066_5: 3613045
	067_4: 2821326
	067_5: 2931087
	068_4: 2563703
	068_5: 2563703
	069_4: 2563703
	069_5: 2563703
	070_4: 
	070_5: 
	071_4: 
	071_5: 
	072_4: 
	072_5: 
	073_4: 106922
	073_5: 106922
	074_4: 
	074_5: 
	075_4: 106922
	075_5: 106922
	076_4: 
	076_5: 
	077_4: 
	077_5: 
	078_4: 
	078_5: 
	079_4: 
	079_5: 
	080_4: 115301
	080_5: 122072
	081_4: 86007
	081_5: 79937
	082_4: 
	082_5: 
	083_4: 29294
	083_5: 42135
	084_4: 67320
	084_5: 25320
	085_4: 67320
	085_5: 25320
	086_4: 
	086_5: 
	087_4: -31920
	087_5: 113070
	088_4: 423627
	088_5: 681945
	089_4: 78105
	089_5: 167262
	090_4: 
	090_5: 
	091_4: 42819
	091_5: 58256
	092_4: 19499
	092_5: 44572
	093_4: 15787
	093_5: 64434
	094_4: 87510
	094_5: 49322
	095_4: 
	095_5: 
	096_4: 
	096_5: 
	097_4: 
	097_5: 
	098_4: 
	098_5: 
	099_4: 
	099_5: 
	100_4: 
	100_5: 
	101_4: 
	101_5: 
	102_4: 
	102_5: 
	103_4: 34186
	103_5: 26022
	104_4: 
	104_5: 
	105_4: 53324
	105_5: 23300
	106_4: 258012
	106_5: 465361
	107_4: 142558
	107_5: 271390
	108_4: 
	108_5: 
	109_4: 
	109_5: 
	110_4: 
	110_5: 
	111_4: 
	111_5: 
	112_4: 
	112_5: 
	113_4: 59805
	113_5: 89020
	114_4: 41503
	114_5: 57697
	115_4: 14108
	115_5: 47070
	116_4: 38
	116_5: 184
	117_4: 
	117_5: 
	118_4: 
	118_5: 
	119_4: 
	119_5: 
	120_4: 
	120_5: 
	121_4: 80
	121_5: 13
	122_4: 
	122_5: 
	123_4: 13
	123_5: 13
	124_4: 
	124_5: 
	125_4: 67
	125_5: 
	r01_1: 38705
	r01_2: 57914
	r02_1: 33617
	r02_2: 50622
	r03_1: 5088
	r03_2: 7292
	r04_1: 1970424
	r04_2: 2667249
	r05_1: 1907100
	r05_2: 2630898
	r06_1: 5059
	r06_2: -6227
	r07_1: 58265
	r07_2: 42578
	r08_1: 570704
	r08_2: 698817
	r09_1: 320231
	r09_2: 344300
	r10_1: 250473
	r10_2: 354517
	r11_1: 1404808
	r11_2: 1975724
	r12_1: 1231553
	r12_2: 1545793
	r13_1: 862488
	r13_2: 1085638
	r14_1: 3486
	r14_2: 3237
	r15_1: 312221
	r15_2: 388538
	r16_1: 53358
	r16_2: 68380
	r17_1: 32049
	r17_2: 31608
	r18_1: 138526
	r18_2: 232853
	r19_1: 
	r19_2: 
	r20_1: 
	r20_2: 
	r21_1: 425
	r21_2: 1161
	r22_1: 1506
	r22_2: 1187
	r23_1: 10713
	r23_2: 8458
	r24_1: 
	r24_2: 
	r25_1: 
	r25_2: 
	r26_1: -6952
	r26_2: 157038
	r27_1: 
	r27_2: 
	r28_1: 
	r28_2: 
	r29_1: 
	r29_2: 
	r30_1: 
	r30_2: 
	r31_1: 
	r31_2: 
	r32_1: 
	r32_2: 
	r33_1: 
	r33_2: 
	r34_1: 
	r34_2: 
	r35_1: 
	r35_2: 
	r36_1: 
	r36_2: 
	r37_1: 
	r37_2: 
	r38_1: 12304
	r38_2: 11609
	r39_1: 
	r39_2: 
	r40_1: 15
	r40_2: 64
	r41_1: 102
	r41_2: 142
	r42_1: 
	r42_2: 
	r43_1: 2006
	r43_2: 11181
	r44_1: 
	r44_2: 
	r45_1: 
	r45_2: 
	r46_1: 10211
	r46_2: 350
	r47_1: 3259
	r47_2: 157388
	r48_1: 35179
	r48_2: 44318
	r49_1: 5155
	r49_2: 37184
	r50_1: 30024
	r50_2: 7134
	r51_1: -31920
	r51_2: 113070
	r52_1: 
	r52_2: 
	r53_1: 
	r53_2: 
	r54_1: 
	r54_2: 
	r55_1: 
	r55_2: 
	r56_1: 
	r56_2: 
	r57_1: 
	r57_2: 
	r58_1: 
	r58_2: 
	r59_1: 3259
	r59_2: 157388
	r60_1: 
	r60_2: 
	r61_1: -31920
	r61_2: 113070


