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I. ÚVODNÁ ČASŤ
1. Profil spoločnosti
a) Identifikačné údaje
Obchodné meno
Sídlo
IČO
DIČ
IČ DPH

Technická inšpekcia, a.s.
Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
36 653 004
2022210608
SK2022210608

Právna forma

akciová spoločnosť so 100 % majetkovou
účasťou štátu
obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka č. 3919/B
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava

Zapísaná
Zakladateľ a akcionár

Deň vzniku
Základné imanie
Forma akcií

14.7.2006
61 737 000 Sk, tvorené nepeňažným vkladom
zakladateľa, pozostáva výlučne z majetku
štátu,
jeden kus zaknihovanej akcie na meno

Telefón
Fax
http://
e-mail

+421 2 49 208 100
+421 2 49 208 160
www.tisr.sk
tisr@tisr.sk

b) Orgány spoločnosti
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár, ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“), zastúpené ministerkou práce,
sociálnych vecí a rodiny.
Predstavenstvo spoločnosti je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené
konať v mene spoločnosti vo všetkých záležitostiach spoločnostiach.
Zloženie predstavenstva:
Ing. Dušan Konický
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Jaroslava Hrivnáková
podpredseda predstavenstva, s pôsobnosťou pre oblasť ekonomiky
Ing. Jiří Kurka
člen predstavenstva, s pôsobnosťou pre oblasť odborných činností
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JUDr. Emil Pastucha
člen predstavenstva, s pôsobnosťou pre oblasť činností na úseku organizačnoprávnom
Ing. Peter Siegfried
člen predstavenstva, s pôsobnosťou pre koordináciu činností pracovísk spoločnosti
Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dozorná rada dohliada
na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
Zloženie dozornej rady:
Ing. Dušan Adamček
predseda dozornej rady
Ing. Dušan Perniš
podpredseda dozornej rady
člen dozornej rady volený zamestnancami
Ing. Tamara Paceková
člen dozornej rady
c) Organizačná štruktúra
Organizačná štruktúra spoločnosti je upravená Organizačným poriadkom a znázornená
organizačnými schémami uvedenými v prílohách č. 1 – 4.
Spoločnosť sa organizačne člení na ústredie a 4 pracoviská:
a) ústredie (ÚSTI)
b) pracovisko Bratislava (TIBA)
c) pracovisko Banská Bystrica (TIBB)
d) pracovisko Košice (TIKO)
e) pracovisko Nitra (TINA)
Technická inšpekcia, a.s. nemala v roku 2006 samostatnú organizačnú zložku v zahraničí.

d) Predmet činnosti
Predmetom činnosti spoločnosti je:
overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa na odborné prehliadky a odborné
skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia, plnenia tlakovej nádoby na
dopravu plynov vrátane plnenia nádrží motorového vozidla plynom a vydávanie
oprávnení na tieto činnosti,
vykonávanie prehliadky, riadenie a vyhodnocovanie alebo vykonávanie opakovanej
úradnej skúšky a inej skúšky na vyhradených technických zariadeniach vrátane
označenia vyhradeného technického zariadenia a vydávanie príslušných dokladov,
overovanie odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na skúšky, odborné prehliadky
a odborné skúšky, opravy a na obsluhu vyhradených technických zariadení
a vydávanie osvedčenia alebo preukazu na túto činnosť,
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posudzovanie, či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb
s technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia technických zariadení
a technológií spĺňajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydávanie
odborného stanoviska,
vydávanie odborných a záväzných stanovísk oprávnenou právnickou osobou
v zmysle § 3 ods. 3 písm. k) zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na
trh v znení neskorších predpisov,
činnosť autorizovanej osoby,
vykonávanie skúšok podľa Medzinárodnej dohody o cestnej doprave nebezpečných
látok (ADR) v rozsahu poverenia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zo
dňa 24. mája 2006 v rozsahu voľnej živnosti,
informatívne meranie fyzikálnych veličín v rozsahu voľnej živnosti,
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej
živnosti,
organizovanie odborných konferencií a seminárov,
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti.
II. SPRÁVA O STAVE MAJETKU SPOLOČNOSTI
1. Základné zhodnotenie hospodárenia
Technická inšpekcia, a.s. hospodári podľa schváleného finančného plánu spoločnosti,
vedie podvojné účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov a opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania, účtovnej osnove a usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení
položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave podvojného
účtovníctva.
Hospodárenie vykazuje plusovú bilanciu výnosov a nákladov. Vývoj jednotlivých
ukazovateľov finančnej analýzy ako sú nákladovosť, rentabilita, likvidita je porovnateľný
s vývojom v Technickej inšpekcii, štátnej príspevkovej organizácii do 13.7.2006. Uvedený
vývoj dokazuje, že i napriek zvýšeným nárokom na riadenie a činnosť spoločnosti, ktoré
vyplynuli z procesu transformácie, bol zabezpečený kontinuálny prechod činností
a rovnomerné a vyvážené hospodárenie spoločnosti.
Hospodárenie Technickej inšpekcie, a.s. charakterizuje nasledujúca tabuľka,
zobrazujúca vývoj nákladov a výnosov od 1.1.2006 do 13.7.2006 – Technickej inšpekcie,
štátnej príspevkovej organizácie, vývoj od 14.7.2006 do 31.12.2006 – Technickej inšpekcie,
a.s. a vývoj za celý rok 2006, v porovnaní s finančným plánom na rok 2006. Hodnotové
údaje sú uvedené za obdobie roku 2006 v tisícoch Sk.
ukazovateľ
náklady
výnosy
HV

plán
143 300
145 000
1 700

1.1. - 13.7.
71 837
76 067
4 230

14.7. - 31.12.
87 329
92 593
5 264

1.1. - 31.12.
159 164
168 660
9 496
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Rozhodujúci podiel v štruktúre majetku Technickej inšpekcie, a.s. má obežný majetok
(obežné aktíva) a z toho najvyšší podiel k 31.12.2006 predstavuje finančný majetok vo výške
55 227 tis. Sk. Stály majetok (stále aktíva) k 31.12.2006 tvorí hmotný a nehmotný investičný
majetok v zostatkovej cene 33 294 tis. Sk.
V súlade s finančným plánom na rok 2006 bol realizovaný investičný plán na rok
2006. Technická inšpekcia, štátna príspevková organizácia investovala do zvýšenia
hmotného a nehmotného majetku v období od 1.1.2006 do 13.7.2006 prostriedky vo výške
5,5 mil. Sk a Technická inšpekcia, a.s. v období od 14.7.2006 do 31.12.2006 prostriedky vo
výške 2,2 mil. Sk v štruktúre
výpočtová technika
meracie prístroje
kancelárske vybavenie
SW
vozidlá.
Spoločnosť realizovala nákup investícii v súlade s finančným plánom z vlastných
zdrojov. Zdrojmi krytia majetku sú predovšetkým vlastné imanie a z cudzích zdrojov sú to
rezervy a krátkodobé záväzky.
2. Ekonomika spoločnosti
a) Prehľad hlavných ukazovateľov spoločnosti (v tis. Sk)

ukazovateľ

skutočnosť
1.1.2006 - 13.7.2006

skutočnosť
14.7. - 31.12.2006.

76 067

92 593

71 837

87 329

2 764

4 087

958

873

5 006

4 764

78

108

9 958

8 149

mzdové náklady
sociálne poistenie

34 750

30 315

11 561

10 119

odpisy
hospodársky výsledok

3 611

4 409

4 230

5 264

výnosy spolu
náklady spolu
z toho:
spotreba materiálu
oprava a údržba
cestovné
reprezentačné
ostatné služby
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b) Finančný plán (v tis. Sk)
skutočnosť k
31.12.2005

plán 2006

výnosy spolu

146 427

145 000

náklady spolu

137 460

143 300

spotreba materiálu

7 231

7 500

oprava a údržba

1 865

3 000

cestovné

8 383

9 000

reprezentačné

128

500

ostatné služby

15 647

16 000

mzdové náklady

71 922

75 000

sociálne poistenie

20 839

25 000

ostatné nepriame dane

87

200

od. pohl., ost.

167

100

iné náklady

924

2 000

odpisy

6 640

5 000

hospodársky výsledok

8 967

1 700

ukazovateľ

z toho:

V štruktúre výnosov majú rozhodujúci podiel výnosy z hospodárskej činnosti - tržby
za predaj služieb a zanedbateľný podiel (0,16%) majú výnosy z finančnej činnosti – výnosové
úroky, kurzové zisky.
V štruktúre nákladov majú rozhodujúci podiel náklady mzdové, nakoľko Technická
inšpekcia, a.s. nie je výrobno – obchodnou spoločnosťou a výnosy spoločnosti nie sú
zaťažené vysokou spotrebou materiálu a energie. Materiálová náročnosť výnosov je nízka
a materiálové náklady sú v prevažnej miere len náklady na bežnú prevádzku spoločnosti
(spotreba kancelárskeho a drobného materiálu, spotreba pohonných hmôt). Významnou
položkou prevádzkových nákladov sú náklady na služby z toho najvyššie sú náklady na
nájomné a služby s nájmom spojené. S ohľadom na špecifiká inšpekčnej činnosti náročnej na
organizačné zabezpečenie a výkony v priestoroch klientov sú významnou položkou
prevádzkových nákladov aj náklady na cestovné, poštovné a telefóny.
Technická inšpekcia a. s. nevykonáva činnosť, ktorá by mala negatívny vplyv na
životné prostredie. Spoločnosť nevytvára účtovné rezervy na plnenie environmentálnych
záväzkov.
Technická inšpekcia a. s. nevykonáva ani činnosti v oblasti vedy a výskumu.
c) Finančné investície
Predstavenstvo Technickej inšpekcie, a.s. uznesením č. 14/2006 z 3.8.2006 schválilo
Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2006, ktorého súčasťou bol plán investícií pre rok
2006 nasledovne:
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výpočtová technika
celková suma na HW 5,3 mil. Sk a na SW 3,2 mil. Sk

spolu 8,5 mil. Sk

meracie prístroje
celková suma 1 mil. Sk
spolu 1 mil. Sk
kancelárske vybavenie
celková suma asi 1 mil. Sk

spolu 1 mil. Sk

d) vozidlá
celová suma 1 mil. Sk
kurzová rezerva

spolu 1 mil. Sk
spolu 0,2 mil. Sk

Celkové plánované investície pre rok 2006 boli 11,7 mil. Sk. Skutočné investície
v roku 2006 boli vo výške 7,7 mil. Sk, ktoré realizovala Technická inšpekcia, štátna
príspevková organizácia za obdobie od 1.1.2006 do 13.7.2006 vo výške 5,5 mil. Sk a
Technická inšpekcia, a.s. od 14.7.2006 do 31.12.2006 vo výške 2,2 mil. Sk nakoľko sa
nerealizovalo zavedenie podnikového informačného systému a uvedená investícia bola
presunutá do plánu investícií na rok 2007.
3. Informácia o rizikách a neistotách v hospodárení
Hospodárenie Technickej inšpekcie, a.s., ako nástupcu Technickej inšpekcie, štátnej
príspevkovej organizácie je vyvážené, o čom svedčí dlhodobý, rovnomerný vývoj jednotlivých
ukazovateľov finančnej analýzy ako je nákladovosť, rentabilita, likvidita, mzdová produktivita.
Prípadné možné ohrozenie môže súvisieť z pôsobením vplyvov konkurenčného prostredia
v nadväznosti na zákon č. 124/2006. Snahou vedenia spoločnosti je minimalizovať neistoty
a riziká predovšetkým strategickým riadením spoločnosti zameraným na dôslednú analýzu
vonkajšieho a vnútorného prostredia spoločnosti, fungujúcim kontrolným systémom,
efektívnym riadením ľudských zdrojov, vhodnou marketingovou politikou.
4. Návrh rozdelenia zisku
V súlade s podnikateľským plánom spoločnosti na rok 2006 bol návrh na rozdelenie zisku
nasledovný:
doplnenie rezervného fondu vo výške 10% z čistého zisku
dividendy vo výške 10% z čistého zisku
zvýšenie odvodov do sociálneho fondu 1% z čistého zisku
zostatok čistého zisku sa bude viesť na účte nerozdelený zisk.
Na základe návrhu predstavenstva a.s. valné zhromaždenie dňa 7.6.2007 rozhodlo o
rozdelení zisku za rok 2006 nasledovne:
doplnenie rezervného fondu vo výške 10% z čistého zisku
dividendy vo výške 10% z čistého zisku
zvýšenie odvodov do sociálneho fondu 10 % z čistého zisku
prídel do fondu rozvoja vo výške 10 % z čistého zisku
zostatok čistého zisku sa bude viesť na účte nerozdelený zisk.
6

5. Zmluvy o výkone funkcií členov orgánov spoločnosti
Členovia orgánov spoločnosti vykonávajú svoju činnosť pre spoločnosť na základe
zmlúv o výkone funkcie, ktoré upravujú vzťah medzi spoločnosťou a členom orgánu
spoločnosti.
Členom orgánov spoločnosti, ktorí sú štátnymi zamestnancami, nepatrí za výkon
funkcie odmena ani iný príjem v súlade so zákonom č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výška odmeny generálneho riaditeľa, členov predstavenstva a členov dozornej rady
spoločnosti nesmela v zmysle uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti č. 6/2006
z 19.10.2006 a záväzných ustanovení uznesenia vlády SR zo 17. apríla 2002 č. 396 pre
zakladanie akciových spoločností so 100% majetkovou účasťou štátu presiahnuť
sedemnásobok priemernej mzdy dosahovanej v národnom hospodárstve za predchádzajúci
rok.
Členom predstavenstva boli priznané mesačné odmeny za výkon funkcie nasledovne:
- predseda predstavenstva 10 000,- Sk
- podpredseda predstavenstva 7 500,- Sk
- člen predstavenstva a člen dozornej rady 5 000,- Sk
Za rok 2006 boli vyplatené členom predstavenstva odmeny vo výške 181 071,- Sk
a členom dozornej rady vo výške 27 857,- Sk. V zmluvách o výkone funkcií nebol
dohodnutý žiaden podiel na zisku.
6. Prevod majetku spoločnosti
Vláda SR uznesením č. 749 zo dňa 28.9.2005 schválila transformáciu Technickej
inšpekcie na akciovú spoločnosť, pričom zaviazala ministra práce, sociálnych vecí a rodiny
SR uskutočniť transformáciu podľa zásad uvedených v predloženom materiáli.
V predkladacej správe k uvedenému materiálu k transformácii Technickej inšpekcie sa
konštatovalo, že majetok novozaloženej akciovej spoločnosti bude znížený o finančný
majetok vo výške 37,5 mil. Sk. Uvedená suma bola určená ako kapitálové výdavky na
zabezpečenie presunu detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou zo siete špeciálnych
materských škôl internátnych a základných škôl internátnych z rezortu MŠ SR do rezortu
MPSVR SR.
Rozhodnutie o znížení základného imania spoločnosti bolo uskutočnené v súlade so
stanovami spoločnosti rozhodnutím jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného
zhromaždenia a má formu notárskej zápisnice. Zníženie základného imania nespôsobilo
pokles základného imania pod jeho minimálnu výšku v zmysle Obchodného zákonníka.
7. Zmluvy o poskytnutí úveru, pôžičky, o prevode alebo užívaní majetku
Technická inšpekcia, a.s. nemá uzatvorené žiadne zmluvy o poskytnutí úveru,
pôžičky, o prevode alebo užívaní majetku.
8. Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov a obchodných podielov
V roku 2006 spoločnosť Technická inšpekcia, a.s. nenadobudla do svojho majetku
žiadne vlastné akcie, ani obchodné podiely.
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9. Správa audítora
V súlade s §19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
a článku 19 Stanov spoločnosti predstavenstvo zabezpečilo overenie riadnej účtovnej
závierky akciovej spoločnosti k 31.12.2006 audítorom. Správa nezávislého audítora pre
akcionára spoločnosti je v prílohe č. 5.
10. Súvaha
Súčasťou účtovnej závierky je Súvaha, zobrazujúca stav majetku spoločnosti
a zdrojov jeho krytia v peňažnom vyjadrení (príloha č. 6). Majetok spoločnosti tvorí neobežný
majetok (hmotný a nehmotný) a obežný majetok (finančný majetok a pohľadávky). Zdrojom
krytia majetku spoločnosti sú predovšetkým vlastné zdroje a krátkodobé záväzky.
11. Výkaz ziskov a strát
Prehľad o výsledku hospodárenia spoločnosti za účtovné obdobie, rozdiel medzi
prvotnými nákladmi a výnosmi, vyjadruje výkaz ziskov a strát ( príloha č. 7).
12. Poznámky k účtovným výkazom
Na účtovné výkazy nadväzujú Poznámky k účtovným výkazom (príloha č. 8), ktoré
obsahujú informácie o účtovnej jednotke ako takej, informácie o účtovných zásadách,
informácie o jednotlivých položkách súvahy a výkazu ziskov a strát, prehľad zmien vlastného
imania, informácie o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami a prehľad peňažných
tokov.
III. SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
1. Legislatívny základ inšpekčnej činnosti
Technická inšpekcia, a.s. svojou činnosťou podporuje uskutočňovanie štátnej politiky
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike a je oprávnenou právnickou
osobou v Slovenskej republike pre overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických
zariadení podľa § 14 zákona č. 124/2006 Z. z., číslo oprávnenia: OPO – 000001 – 06.
2. Nosné činnosti
Technická inšpekcia, a.s. podľa § 14 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. ako oprávnená
právnická osoba na základe žiadosti klientov vykonáva
overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa na odborné prehliadky
a odborné skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia, plnenie tlakovej
nádoby na dopravu plynov vrátane nádrží motorového vozidla plynom a vydávanie
oprávnení na tieto činnosti,
prehliadky, riadenie a vyhodnocovanie alebo vykonávanie opakovanej úradnej
skúšky a inej skúšky (napr. prvá úradná skúška pred uvedením zariadenia do
prevádzky) na vyhradených technických zariadeniach vrátane označenia
vyhradeného technického zariadenia a vydávanie príslušných dokladov,
overovanie odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na skúšky, odborné prehliadky
a odborné skúšky, opravy a na obsluhu vyhradených technických zariadení
a vydávanie osvedčenia alebo preukazu na túto činnosť,
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posudzovanie, či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb
s technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia technických zariadení
a technológii spĺňajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
vrátanie vydávania odborného stanoviska.
Technická inšpekcia, a.s. je notifikovaná osoba podľa práva EU s identifikačným
kódom 1354 (AO SKTC-169). Ako notifikovaná osoba a autorizovaná osoba vykonáva
v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov posudzovanie zhody podľa nariadení vlády
SR (smerníc Európskeho Parlamentu a Rady) nasledovných zariadení:
strojových zariadení – nariadenie vlády SR č. 310/2004 Z. z. (98/37/EC),
jednoduchých tlakových nádob - nariadenie vlády SR č. 513/2001 Z. z.
(87/404/EEC),
tlakových zariadení - nariadenie vlády SR č. 576/2002 Z. z. (97/23/EC),
prepravných tlakových zariadení - nariadenie vlády SR č. 176/2003 Z. z.
(99/36/EC),
výťahov - nariadenie vlády SR č. 571/2001 Z. z. (95/16/EC),
zariadení určených na osobnú lanovú dopravu - nariadenie vlády SR č. 183/2002
Z. z. (2000/9/EC),
elektrických nízkonapäťových zariadení - nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z. z.
(73/23/EC),
zariadení do výbuchu - nariadenie vlády SR č.117/2001 Z. z. (94/9/EC),
spotrebičov plynných palív - nariadenie vlády SR č. 393/1999 Z. z. (90/396/EEC).
Na vykonávanie inšpekčnej činnosti Technická inšpekcia, a. s. má Osvedčenie
o akreditácii č. I 001 vydané SNAS o spôsobilosti vykonávať inšpekciu nestranne
a dôveryhodne ako inšpekčný orgán typu A.
Na vykonávanie certifikačnej činnosti Technická inšpekcia, a. s. má Osvedčenie
o akreditácii č. P 019 vydané SNAS o spôsobilosti podľa požiadaviek EN 45011 vykonávať
certifikáciu
strojov a technických zariadení alebo ich častí,
výťahov a ich bezpečnostných častí,
bezpečnostných komponentov a podsystémov zariadení určených na osobnú
lanovú dopravu,
strojov alebo bezpečnostných častí strojov,
jednoduchých tlakových nádob, tlakových zariadení,
elektrických zariadení, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia,
zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí
s nebezpečenstvom výbuchu,
spotrebičov plynných palív a potrubí.
Na vykonávanie certifikačnej činnosti systémov manažérstva kvality Technická, a.s.
inšpekcia má Osvedčenie o akreditácii č. Q 012 vydané SNAS o spôsobilosti vykonávať
certifikáciu systémov manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001.
Na vykonávanie certifikačnej činnosti osôb Technická inšpekcia, a. s. má Osvedčenie
o akreditácii č. O-010 vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou o spôsobilosti
vykonávať podľa požiadaviek ISO/IEC 17 024 certifikáciu osôb, ktoré vykonávajú
prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, zdvíhacích,
elektrických, plynových,
obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových, zdvíhacích, plynových,
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opravy vyhradených technických zariadení tlakových, zdvíhacích, plynových,
podľa vyhlášky č. 718/2002 Z. z. vo všetkých odvetviach výrobnej a nevýrobnej sféry.
Na vykonávanie certifikačnej činnosti systémov manažérstva Technická inšpekcia,
a. s. má Osvedčenie o akreditácii č. R-046 vydané Slovenskou národnou akreditačnou
službou o spôsobilosti vykonávať certifikáciu systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci podľa všeobecných požiadaviek EN 45012:1998 a technických požiadaviek
OHSAS 18001:1999.
Technická inšpekcia, a.s. podľa § 5 ods. 1 a 2 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných
prostriedkov (čl. 4a smernice Rady č. 89/655 EC) vykonáva kontrolu pracovných prostriedkov
(strojov, zariadení).
Technická inšpekcia, a.s. ďalej
preveruje odbornú spôsobilosť organizácií na vykonávanie skúšok tvárniacich
strojov v prevádzke vykonávaných v zmysle čl. 7.3 STN 21 0700 - zmena 4/97,
podáva odborné a záväzné stanovisko k bezpečnej prevádzke liehovarníckeho
závodu (liehovaru, octárne a droždiarne) podľa § 3 ods. 3 písm. k) zákona č.
467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.
Technická inšpekcia, a.s. sa zároveň zameriava aj na ďalšie činnosti vyplývajúce z jej
zriaďovacej listiny, ako je najmä šírenie informácií v oblasti bezpečnosti technických
zariadení a stavieb, spracovanie a pripomienkovanie predpisov a technických noriem,
zabezpečovanie odborných posudkov, expertíz a prehliadok v oblasti bezpečnosti
technických zariadení, strojov a stavieb a zabezpečovanie služieb v akreditovaných
a autorizovaných skúšobných laboratóriách v prípadoch, ak si to posúdenie plnenia
požiadaviek bezpečnosti technických zariadení od prípadu k prípadu bude vyžadovať.
3. Predpokladaný vývoj spoločnosti na rok 2007
Strednodobou perspektívou Technickej inšpekcie, a. s. je rozvoj činností v zmysle jej
poslania – najmä aktívne sa zapojiť do činnosti nezávislých tretích strán posudzujúcich
naplnenie základných bezpečnostných požiadaviek na technické zariadenia a výrobky už
v etape návrhu, výroby, uvedenia na trh a do prevádzky technických zariadení a výrobkov
vrátane súvisiacich systémov kvality (notifikovaná osoba podľa európskeho práva, resp.
autorizovaná osoba podľa legislatívy Slovenskej republiky). Dôležitou úlohou bude naďalej
aktívne pôsobiť v oblasti bezpečnosti technických zariadení v prevádzke a to vykonávaním
opakovaných úradných skúšok vyhradených technických zariadení a aktívnym
odovzdávaním skúseností a poznatkov z výkonu činnosti na seminároch, konferenciách a na
vlastnej webovej stránke. Touto činnosťou zároveň Technická inšpekcia, a.s. podporuje
úlohu Európskej konfederácie inšpekčných orgánov – CEOC, ktorej poslaním je podpora
bezpečnosti technických zariadení v Európe cestou nezávislej inšpekcie a certifikácie
podporujúc rozvoj kvality a riadenia technických rizík.
IV. PERSONÁLNA A SOCIÁLNA OBLASŤ
1. Ľudské zdroje, personalistika
Pre zabezpečovanie úloh Technickej inšpekcie, a.s. majú rozhodujúci význam jej
zamestnanci, ich kvalita, odborná spôsobilosť, motivácia a stabilizácia. Proces výberu
prípravy a zvyšovania odbornosti zamestnancov je v rámci spoločnosti upravený vnútornými
smernicami. Osobitná pozornosť sa venuje najmä výberu a príprave inšpektorov, ktorí
zabezpečujú nosné činnosti Technickej inšpekcie, a.s..
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K 31. 12. 2006 (fyzický stav) bolo v pracovnom pomere s Technickou inšpekciou, a. s.
celkovo 183 zamestnancov (z toho 70 žien). Zo 183 zamestnancov bolo 109 výkonných
inšpektorov spolu s vedúcimi inšpektormi a riaditeľmi pracovísk (z toho 14 žien), 6
ústredných inšpektorov, 1 metodik pre ZZ a 55 zamestnancov operačného manažmentu (z
toho 47 žien), 6 upratovačiek a 6 informátorov (z toho 9 žien).

2. Výchova a vzdelávanie
Zabezpečovanie činnosti Technickej inšpekcie, a.s. na všetkých úsekoch kladie
vysoké nároky na odbornosť zamestnancov, preto spoločnosť ako zamestnávateľ pri
vzdelávaní zamestnancov postupuje v súlade s § 153 Zákonníka práce a využíva aj
starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov a jej zvyšovanie v zmysle zákona č. 386/1997 Z. z.
o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov, najmä pri externom vzdelávaní.
Podrobný postup vzdelávania zamestnancov a organizačné otázky pri výchove
a vzdelávaní sú vyšpecifikované v Smernici pre prijímanie, vzdelávanie a skúšky
zamestnancov Technickej inšpekcie, a. s. č. 06/S/TI. Určenie, ciele a formy vzdelávania sú
podrobnejšie rozpracované v Projekte vzdelávania a v ročnom Harmonograme vzdelávania
zamestnancov.
Vzdelávanie zamestnancov sa na základe personálneho zloženia sa rozdeľuje do
siedmich skupín:
Vrcholový manažment
(generálny riaditeľ, riaditelia odborov ÚSTI, riaditelia pracovísk)
Stredný manažment
(vedúci inšpektori, vedúce oddelení, asistent generálneho riaditeľa, ústrední
inšpektori, manažér kvality, právnici, zamestnanec kontroly)
Perspektívni zamestnanci
(zamestnanci, ktorí sú pripravovaní na funkciu vedúcich zamestnancov pre vrcholový
manažment alebo stredný manažment)
Inšpektori
(TZ, ZZ, EZ, PZ, stavbári, strojári)
Operačný manažment I. skupina
(fakturantky, referentky, všeobecné účtovníčky, referentky činnostnej štatistiky)
Operačný manažment II. skupina
(ekonómky, finančné účtovníčky, referentky databáz, mzdová účtovníčka,
personalistka, informatik, hospodári, správca výpočtovej techniky, referentky
sekretariátov, pisárky)
Skupina pre jazykovú prípravu
(vedúci zamestnanci a odborní zamestnanci ako napr. inšpektori, ústrední inšpektori,
manažér kvality, právnici ).
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3. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“)
v podmienkach Technickej inšpekcie, a.s., v hodnotenom období bola zameraná hlavne na:
vypracovanie Koncepcie politiky BOZP - programového dokumentu, ktorý
ustanovil základné ciele a zámery spoločnosti v oblasti BOZP,
vypracovanie Programu realizácie koncepcie BOZP, upravujúceho vecné
a časové podmienky na zabezpečenie realizácie a splnenia cieľov politiky BOZP
v podmienkach spoločnosti,
riadenie, zabezpečovanie a kontrolu plnenia úloh v oblasti BOZP (v súlade s
Plánom kontrolnej činnosti, vykonanie pravidelných periodických kontrol a
komplexných previerok BOZP a nadväzne kontroly splnenia opatrení na
odstránenie zistených nedostatkov a zlepšenia pracovného prostredia na
jednotlivých pracoviskách),
výchovu zamestnancov k bezpečnej a zdravotne nezávadnej práci,
dopracovanie a aktualizáciu pracovných postupov z hľadiska bezpečnej práce,
analytickú činnosť a spracovanie správy o stave a vývoji starostlivosti o BOZP,
spoluprácu pri riešení otázok BOZP s príslušnými vedúcimi zamestnancami a
zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť a so zamestnaneckou radou.
Hlavným cieľom politiky BOZP v podmienkach činnosti spoločnosti bola ochrana
zamestnancov v pracovnom procese, zameraná najmä na predchádzanie pracovným úrazom
a iným poškodeniam zdravia súvisiacich s prácou.
Metódami pri vytváraní systému starostlivosti o BOZP bola aplikácia príslušných
aktuálnych bezpečnostných predpisov a noriem a vnútorných predpisov, identifikácia
a hodnotenie rizík jednotlivých pracovných činností, rozbory výsledkov kontrolnej činnosti
(najmä periodických a komplexných previerok BOZP uskutočnených na jednotlivých
pracoviskách v marci 2006) a spätná väzba z pracovísk.
Uvedené činnosti boli zabezpečované na báze vybudovaných štruktúr
(bezpečnostnotechnickej služby).
Úlohy bezpečnostnotechnickej služby boli v hodnotenom období zabezpečované
vlastnými odbornými zamestnancami – bezpečnostnými technikmi jednotlivých pracovísk.
V prípade potreby, napr. školenie vodičov referentov, prvej pomoci a pod. boli úlohy
zabezpečované prostredníctvom dodávateľa oprávneného k výkonu predmetnej činnosti.
Za účelom naplnenia zámerov Koncepcie BOZP TI boli zrealizované nasledovné úlohy:
prehodnotenie vnútorných organizačných noriem, z hľadiska vytvorenia
dostatočných organizačných a personálnych podmienok plnenie úloh na
úseku BOZP,
prehodnotenie funkčnosti a efektívnosti bezpečnotechnickej služby,
vykonanie komplexnej previerky BOZP na všetkých pracoviskách v mesiaci
marci 2006,
prehodnotenie posúdenia (vyhodnotenia) rizík jednotlivých pracovných
činností a nadväzne aktualizovanie zoznamu pre poskytovanie OOPP
zamestnancom,
kontrola dodržiavania pravidiel BOZP a úroveň zaistenia BOZP inšpektorov
v teréne,
zabezpečenie mimoriadneho preškolenia zamestnancov pracoviska TIKO
z BOZP,
dovybavenie pracovísk prostriedkami prvej pomoci,
prerokovanie výsledkov kontroly BOZP na pracoviskách a so
zamestnaneckou radou.
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Pri hodnotení celkovej úrovne starostlivosti o BOZP možno konštatovať, že
Technická inšpekcia, a.s. ako zamestnávateľ má vytvorené zodpovedajúce podmienky
z hľadiska organizačného, personálneho i materiálnotechnického pre zabezpečenie všetkých
úloh na tomto úseku vyplývajúcich zo zákona č. 124/2006 Z. z. a súvisiacich predpisov.
4. Sociálna starostlivosť
Technická inšpekcia, a. s. má spracovaný dokument Zásady sociálnej politiky, ktorý je
základom pre celkovú sociálnu politiku Technickej inšpekcie, a.s. Na základe uvedeného
dokumentu bola spracovaná a v decembri 2006 schválená Smernica o sociálnom fonde.
V súlade s uvedenou smernicou sa prostriedky sociálneho fondu poskytujú zamestnancom
na:
zabezpečenie stravovania,
darčekové poukážky,
sociálnu výpomoc, na dopravu do zamestnania a späť a na doplnkové
dôchodkové sporenie,
jednorazovú, nenávratnú sociálnu výpomoc v prípade dlhodobej
práceneschopnosti,
alebo v prípade úmrtia.
Ďalšia oblasť sociálnej starostlivosti bola upravená Smernicou pre poskytovanie doplnkového
dôchodkového sporenia, kde je upravená výška príspevku zamestnávateľa pre doplnkovú
dôchodkovú spoločnosť svojim zamestnancom .
Výška príspevku je odstupňovaná v percentách z hrubej mzdy podľa odpracovaných
mesiacov a rokov u zamestnávateľa v rozpätí od 2 % do 6%:
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Príloha č. 1

Organizačná štruktúra spoločnosti
Valné zhromaždenie
(akcionár)

Dozorná rada

Generálny riaditeľ

Riaditeľ
organizačno-právneho
odboru

Riaditeľ pracoviska
TIBA

Riaditeľ
technického odboru

Riaditeľ pracoviska
TINA

Riaditeľ
ekonomického odboru

Riaditeľ pracoviska
TIBB

Riaditeľ pracoviska
TIKO

Predstavenstvo

volí, odvoláva
organizuje
menuje, odvoláva
riadi
dohliada
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Príloha č. 2
Organizačná schéma spoločnosti podľa pracovísk

Generálny riaditeľ

TI CV

USTI

TI CQ

TIBA

TI CO

TINA

TIBB

TIKO

Vysvetlivky:
TI CV –
TI CQ–
TI CO –
USTI –
TIBA –
TINA –
TIBB –
TIKO –

certifikačný orgán na výrobky
certifikačný orgán certifikujúci systémy
manažérstva
certifikačný orgán na certifikáciu osôb
ústredie
pracovisko Bratislava
pracovisko Nitra
pracovisko Banská Bystrica
pracovisko Košice

Líniové riadenie podľa Zákonníka práce
Priame (projektové) riadenie podľa certifikačných
schém / systémov
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Príloha č. 3

Organizačná schéma ústredia

Generálny riaditeľ

Organizačnoprávny odbor

Technický odbor

Ekonomický odbor

Manažér kvality

TI CV

Finančné oddelenie

TI CQ

TI CO

Vysvetlivky:
TI CV – certifikačný orgán na výrobky
TI CQ – certifikačný orgán certifikujúci systémy manažérstva
TI CO – certifikačný orgán na certifikáciu osôb
Líniové riadenie podľa Zákonníka práce
Priame riadenie kvality (prístup k vedeniu TI)
Priame (projektové) riadenie podľa certifikačných schém / systémov
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Príloha č. 4
Organizačná schéma pracoviska

Inšpektori STR

Inšpektori DOK/STA

Oddelenie PZ

Oddelenie EZ

Oddelenie ZZ

Oddelenie TZ

Ekonimickoorganizačné
oddelenie

Riaditeľ pracoviska

Vysvetlivky:
TZ – tlakové zariadenia
ZZ – zdvíhacie zariadenia
EZ – elektrické zariadenia
PZ – plynové zariadenia
DOK/ STA – dokumentácia stavieb
STR – strojové zariadenia
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Príloha č. 5
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