Centrum polygrafických služieb
príspevková organizácia MV SR

Sklabinská 1
P. O. BOX 11
830 05 Bratislava 35

Výročná správa príspevkovej organizácie
Centrum polygrafických služieb
za rok 2018

V súlade s Uznesením vlády SR č. 1189 zo dňa 19. decembra 2001 verejný odpočet bude vykonaný dňa 31. mája
2019 o 10,00 hod. v Centre polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava
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Identifikácia organizácie
Názov: Centrum polygrafických služieb
Sídlo: Sklabinská 1, 831 06 Bratislava
Rezort: Ministerstvo vnútra SR
Riaditeľ: JUDr. Laura Sobotovičová
Členovia vedenia organizácie:
Ing. Anna Puššová – vedúca ekonomického oddelenia
Martin Varga – vedúci výrobného oddelenia

Hlavné činnosti:
Zabezpečovanie špecializovaných polygrafických služieb vrátanie tlače cenín a iných tlačovín
s ochrannými prvkami, knihárske a dokončovacie spracovanie a distribúciu polygrafických
výrobkov podľa požiadaviek Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, pre ostatné ministerstvá
a ústredné orgány štátnej správy.
V rámci voľných kapacít vykonávať túto činnosť pre iné právnické a fyzické osoby. Nad rámec
hlavnej činnosti môže organizácia vykonávať uvedené činnosti ako podnikateľskú činnosť.

Poslanie organizácie
Centrum polygrafických služieb (ďalej len „CPS“) vzniklo 1.8.2013 ako príspevková organizácia
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na základe Zriaďovacej
listiny č. p.: SE – OO – 2013/001708-002 zo dňa 3. 7. 2013, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.
CPS poskytuje komplexné polygrafické služby pre potreby všetkých útvarov ministerstva,
zariadení ministerstva, okresných úradov, matrík, ako aj pre ostatné organizácie ministerstva
a akciové spoločnosti so 100% účasťou štátu založené ministerstvom
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Strednodobý výhľad organizácie
I.
V CPS sa vyrába viac ako 1 500 druhov tlačovín vyrobených z bezdrevného ofsetového papiera,
natieraného papiera, recyklovaného papiera, kartónu, alebo priamo prepisovacieho papiera.
Vzhľadom na špecifický charakter a postavenie, má CPS vo výrobnom programe aj tlač cenín,
dokladov a ďalších tlačovín s ochrannými prvkami. Patria k nim zbrojné preukazy, európsky
zbrojný pas, medzinárodný vodičský preukaz, preukazy súkromných bezpečnostných služieb,
certifikáty, ako aj rôzne druhy iných dokladov, preukazov, osvedčení a licencií
Významnú časť výroby tlačovín s ochrannými prvkami predstavujú matričné tlačivá pre všetky
matriky v Slovenskej republike. Jedná sa o rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy a osvedčenie
o štátnom občianstve.

Strednodobý výhľad organizácie
II.

Na základe získaných skúseností s výrobou tlačovín s ochrannými prvkami sme získali 4 ročnú
zákazku na výrobu tlačív pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky (Osvedčenie o evidencii časť II – „Technický preukaz“ a Technické osvedčenie
vozidla).
Pri výrobe tlačovín s ochrannými prvkami sa využívajú viaceré ochranné prvky. Jedná sa
o ochranné prvky v grafickom spracovaní (tzv. skryté ochranné prvky v grafike) a v oblasti tlače
(použitie ceninového papiera s vodoznakom, špeciálnych tlačových farieb a techník, ako napr.
irisová tlač, číslovanie špeciálnou číslovacou farbou a pod.) K zvýšeniu ochrany týchto tlačovín
patrí aj aplikácia opticky variabilných prvkov, tzv. hologramov.
CPS má vo výrobnom programe i živnostenské listy, koncesné listiny, a rôzne druhy povolení na
vstup do objektov
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Strednodobý výhľad organizácie
III.
CPS zabezpečuje podstatnú časť edičnej činnosti Akadémie Policajného zboru v
Bratislave, a to tak v oblasti tlače skrípt, učebníc, vedeckých a odborných publikácií,
metodických materiálov pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy.
V strednodobom pláne sa CPS chce zamerať na výrobu nielen čiernobielych tlačovín ale
aj plnofarebnej tlače pre ostané orgány a organizácie štátnej a verejnej správy.
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Sídlo organizácie
Sídlo CPS je v areáli Akadémie Policajného zboru v Bratislave, na Sklabinskej ul. č. 1. ,
riaditeľka CPS je organizačne začlenená pod Sekciu ekonomiky Ministerstva vnútra SR,
v personálnej pôsobnosti generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra
SR.

Kontrakt organizácie

Hlavným cieľom CPS je plnenie úloh pre MV SR vyplývajúcich z uzatvoreného
kontraktu.
Na tento účel CPS uzatvorila, so zriaďovateľom Ministerstvom vnútra SR, na rok 2018
Kontrakt č. CPS-2017/000041-008 vo výške 600 000 €.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena - navýšenie rozpočtovaných príjmov od zriaďovateľa o sumu
14 035,00 EUR schválená Rozpočtovým opatrením č. 585/2018 dňa 05. 06. 2018
na výšku 614 035,00 EUR
-

druhá zmena - zníženie rozpočtovaných príjmov od zriaďovateľa o sumu
95 468,36 EUR schválená Rozpočtovým opatrením č. 1792/2018 dňa 17.12.2018 na
výšku 518 566,64 EUR
Celkový prijatý transfér od zriaďovateľa: 518 566,64 EUR
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Produkty organizácie a ich náklady
•

V roku 2018 zabezpečovalo CPS nasledovné činnosti:
- výroba tlačovín pre zriaďovateľa pre výkon služby MV SR a Matričné úrady,
- výroba tlačovín na základe poverenia zriaďovateľa – tlač OEV a TOV,
- výroba tlačovín na základe poverenia zriaďovateľa – tlač OEV a TOV pre importérov.

•

Pre Centrum polygrafických služieb je stanovená len jedna hlavná činnosť, ktorú
organizácia vykonávala počas roku 2018. Náklady na túto činnosť predstavovali:

•

Náklady na spotrebované nákupy dosiahli 206 029,93 EUR
z toho:
- spotreba materiálu dosiahla hodnotu 190 648,93 EUR
- spotreba energie predstavovala 16 088,29 EUR

•

Náklady na služby boli čerpané vo výške 95 713,67 EUR
z toho:
náklady na opravy strojov a knihárskych zariadení v hodnote 21 832,75 EUR
náklady na ostatné služby 72 376,58 EUR vynaložené na realizácie tlače a
knihárskeho spracovania tlačovín na zabezpečenie výroby zákaziek pre centrá
podpory MV SR. Náklady na polygrafické služby (veľkoformátová farebná ofsetová
tlač, tlač a knihárske spracovanie kalendárov, ručné šitie matričných kníh a ostatné
knihárske práce) z dôvodu technologického spracovania a zabezpečenia termínovaných
zákaziek.

Osobné náklady organizácie a ich náklady
▪

Osobné náklady za hodnotené obdobie dosiahli výšku 545 382,59 EUR
z toho:
mzdové náklady predstavovali 386 112,00 EUR
náklady na zákonné sociálne poistenie predstavovali 134 620,41 EUR
náklady na ostatné sociálne poistenie predstavovali 4 680,00 EUR
zákonné sociálne náklady predstavovali 19 970,18 EUR
ostatné sociálne náklady predstavovali 0,00 EUR

▪ k 31. 12. 2018 bolo v evidenčnom stave CPS 26 stálych zamestnancov
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Rozpočet organizácie
•

Príjem rozpočtu príspevkovej organizácie tvorí bežný transfer zo štátneho rozpočtu na
zabezpečenie výroby tlačovín na základe požiadaviek zriaďovateľa, príjmy z predaja
výrobkov pre ostatné organizácie v správe zriaďovateľa a ostatné subjekty, ktoré
vyplývajú z hlavnej činnosti príspevkovej organizácie

•

Výdavky rozpočtu sú tvorené pre zabezpečenie výroby a to predovšetkým nákup
spotrebného materiálu, energie, služieb (opravy a údržba strojov) a na výplatu miezd
zamestnancov

•

Príspevková organizácia Centrum polygrafických služieb rozpočtovala tržby za vlastné
výkony a tovar z hlavnej činnosti na rok 2018 vo výške 656 718,25 EUR, ktoré zároveň
predstavujú hodnotu tržieb z predaja vlastných výrobkov.

VYHODNOTENIE PLNENIA Záväzných UKAZOVATEĽOV 2018

•

Za hodnotené obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 zmena stavu zásob výrobkov,
ktorá predstavuje hodnotu výnosov z vyrobených výrobkov pre Centrá podpory,
matričné tlačoviny a OEV II., bola vykázaná vo výške 551 563,53 EUR

•

Tlačoviny sú poskytované Centrám podpory formou bezodplatného prevodu, čo zároveň
predstavuje pre CPS za uvedené obdobie náklad na ostatné transfery v sume 504 531,64
EUR
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Porovnanie objemu jednotlivých činností
za roky 2015 – 2018
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Prehľad
objemu objednávok na výrobu tlačovín a objemu vyrobených a vydaných tlačovín
pre výkon služby MV SR
za jednotlivé Centrá podpory
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Prehľad
objemu objednávok na výrobu tlačovín a objemu vyrobených a vydaných tlačovín
pre výkon služby MV SR
za jednotlivé centrá podpory
GRAF
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Príjmy CPS ZA ROK 2018

•

Príjmy CPS v hodnote 656 718,25 EUR tvoria tržby za predaj vlastných výrobkov

•

Rezortné tržby (matričné úrady miest a obcí, Akadémia policajného zboru v Bratislave a
ostatné útvary a organizácie MV SR) sú v hodnote 312 844,56 EUR

•

Mimorezortné tržby predstavujú 343 873,69 EUR (MDV SR) v tom:
-

•

327 956,40 EUR (DI + OÚ (OEII + TOV)
15 917,29 EUR (licencie a zošity)

Príspevok na činnosť bol poskytnutý v hodnote 518 566,64 EUR a výnosy z bežných
transferov dosiahli hodnotu 479 922,10 EUR
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Personálne otázky
I.
•

CPS sa člení na:
- ekonomické oddelenie
- výrobné oddelenie

•

Na CPS sú tieto stupne riadenia:
a) riaditeľka,
b) vedúci oddelenia

•

V CPS sa riadenie vykonáva na základe zásady, že zamestnanec má len jedného
bezprostredného vedúceho zamestnanca, ktorý je oprávnený určovať a ukladať
podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu
a dávať im na ten účel záväzné pokyny

•

Vedúci ekonomického oddelenia zastupuje riaditeľa v čase jeho neprítomnosti v rozsahu
jeho práv a povinností okrem tých, ktoré si riaditeľ vyhradil

•

Vedúci výrobného oddelenia zodpovedá za efektívne, hospodárne a účelové použitie
prostriedkov v rámci výrobného oddelenia z rozpočtovej kapitoly centra
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Personálne otázky
II.
•

Priemerná mesačná mzda v roku 2018 dosiahla 1 149,30 EUR

•

V organizácií je 37,5 h pracovný týždeň pracovná doba od 7,30 hod. – 15,30 hod.
V tomto čase je zahrnutá prestávka na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Táto
prestávka sa nezapočítava do pracovného času.

•

Na pracovisku sa uplatňuje pružný pracovný čas v rámci pružného pracovného týždňa.
Základný pracovný čas, kedy musí byť zamestnanec na pracovisku je od 8,30 hod. do
14,00 hod. Voliteľný pracovný čas je od 6,00 hod. do 8,30 hod. a od 14,00 hod. do 16,30
hod.

•

Stav pracovníkov:

Rok

2018

Priemerný evidenčný počet zamestnancov

prepočítaný

vo fyzických osobách

25,85

26
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Ťažiskom činnosti CPS v roku 2018 boli nasledovné oblasti:

•
•
•
•
•
•

výroba tlačovín podľa Katalógu gestorovaných tlačovín MV SR, starostlivosť
o pravidelnú aktualizáciu vzorov tlačovín zaradených do tohto katalógu v spolupráci
s gestorom danej tlačoviny
tlač dokladov a ostatných tlačovín s ochrannými prvkami podľa požiadaviek MV SR a
ostatných orgánov a organizácií štátnej správy
tlač skrípt, učebníc, učebných pomôcok, metodických príručiek, časopisov propagačných
materiálov, vizitiek a ostatných tlačovín pre útvary a organizácie MV SR
tlač matričných tlačovín v rámci SR na základe potvrdených objednávok od miest a obcí
Slovenskej republiky,
knihárske spracovanie polygrafických výrobkov, väzieb hospodárskych kníh a publikácií
poskytovanie polygrafických služieb pre mimorezortných odberateľov vo voľných
kapacitách v súlade so zriaďovacou listinou a štatútom CPS

Štruktúra činností vykonávaných v organizácii CPS
•

Výrobky Centra polygrafických služieb sú určené hlavne pre Centrá podpory (bývalé
krajské riaditeľstvá policajného zboru) pod správou Ministerstva vnútra SR a Úrad MV
SR

•

CPS ďalej zabezpečuje výrobu:
– matričných dokladov a kníh na základe objednávok od miest a obcí Slovenskej
republiky, podľa ich jednotlivých potrieb
– učebnice, skriptá, zborníky a iné tlačoviny pre Akadémiu policajného zboru
v Bratislave a ostatné školy a školské zariadenia pod správou MV SR
– tlačovín pre výkon činnosti Automobilových opravovní MV SR a pre Centrum
účelových zariadení MV SR
– Tlač a distribúciu tlačovín s ochrannými prvkami pre MDV SR
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Ciele a predpoklad ich plnenia
•

Na základe analýzy existujúcich kapacít tlače a knihárskeho spracovania je zámerom
CPS na nasledujúce obdobie vytvoriť potrebné podmienky na zvýšenie a zefektívnenie
výroby bežných tlačovín a tlačovín s ochrannými prvkami

•

Dosiahnutie týchto zámerov bude možné za nasledujúcich predpokladov:
- v roku 2019 modernizovať morálne a fyzicky zastaraný HM
- zefektívniť plánovanie výroby a tým znižovať výrobné náklady
- zvýšiť úroveň organizácie práce a celkovej efektívnosti výroby

