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 2019

V súlade s Uznesením vlády SR č. 1189 zo dňa 19. decembra 2001 verejný odpočet bude vykonaný dňa 6. augusta
2020 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. Regina Víteková – a vedúca ekonomického oddelenia
Michal Smolák – 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.
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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.
Jedným z hlavných strategických cieľov CPS pre rok 2020, 2021 je udržať
konkurencieschopnosť organizácie spolu so zaručením vysokej kvality poskytovania výrobkov.
Vyžaduje si to neustále zefektívňovanie výrobného procesu.
Preto v strednodobom výhľade organizácie je dôležitou marketingovou činnosťou
poskytovať polygrafické výrobky na tlač čiernobielych tlačovín a plnofarebnej tlače pre iné
ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, ako aj ich organizácie.
Podľa momentálnej situácie v polygrafickom sektore, musíme očakávať silný
konkurenčný boj pri získavaní zákaziek v štátnej správe. Jedným z prostriedkov, ktoré nám
pomôžu uspieť je udržať krok v technologických zariadeniach, flexibilne reagovať na
požiadavky orgánov štátnej a verejnej správy a zároveň schopnosť technológie aplikovať vo
vlastnom výrobnom procese.
Pri plánovaných investíciách do nových tlačiarenských strojov, sa CPS podarilo zakúpiť
nový farebný digitálny stroj, ktorý umožňuje tlač učebníc, vedeckých, odborných publikácií,
letákov na vysokej profesionálnej úrovni.
Zakúpenie nového ofsetového hárkového tlačiarenského stroja je ďalšou dôležitou a
zároveň nosnou investíciou pre organizáciu na zabezpečenie vysokej kvality a s tým spojenej
efektivity pri výrobnom procese. Pre organizáciu ide o hlavnú prioritu a to z dôvodu stúpajúcich
nárokov na vizuálno- technologickú a bezpečnostnú úroveň tlačovín s ochranným prvkom, s tým
súvisiacu stabilitu kvality výroby, požiadavky na kratšie dodacie lehoty. Organizácia vychádza
pri plánovaní investícií do obnovy technického parku predovšetkým z požiadaviek orgánov
štátnej správy, požadovanej kvality a to všetko za primeranú cenu tak, aby bola zabezpečená
transparentnosť vynaloženia verejných financií aj tejto oblasti. Touto investíciou by mohla
organizácia získať významné miesto v poskytovaní tlačovín s ochranným prvkom, ktoré
vyžadujú pri výrobe maximálnu presnosť a vysokú kvalitu pri odvrátení nebezpečenstva
falzifikátov.
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Sídlo organizácie
Sídlo CPS je v areáli Akadémie Policajného zboru v Bratislave, na Sklabinskej ul. č. 1.
Organizačne je CPS začlenená pod Sekciu ekonomiky Ministerstva vnútra SR. Vedením CPS je
poverená riaditeľka, ktorá je v personálnej pôsobnosti generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky
ministerstva.
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Kontrakt organizácie

Hlavným cieľom CPS je plnenie úloh pre MV SR vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy
o poskytovaní služieb.
Na tento účel CPS uzatvorila, so zriaďovateľom Ministerstvom vnútra SR, na roky 20192022 Zmluvu o poskytovaní služieb č. CPS-2019/000026-004 vo výške 2 000 000 €.
Zmeny rozpočtu:
-

prvá zmena - navýšenie rozpočtovaných príjmov od zriaďovateľa o sumu
16 873,38 EUR schválená Rozpočtovým opatrením č. 565/2019 dňa 28. 05. 2019
na výšku 16 873,38 EUR

-

druhá zmena - navýšenie rozpočtovaných príjmov od zriaďovateľa o sumu
15 499,00 EUR schválená Rozpočtovým opatrením č. 654/2019 dňa 19.06.2019 na
výšku 32 372,38EUR

- tretia zmena -

navýšenie rozpočtovaných príjmov od zriaďovateľa o sumu
21 052,00 EUR schválená Rozpočtovým opatrením č. 1488/2019 dňa 26.11.2019 na
výšku 53 424,38 EUR

Celkový prijatý transfér od zriaďovateľa: 53 424,38 EUR

8

Produkty organizácie a ich náklady
•

V roku 2019 zabezpečovalo CPS hlavne 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 2019. Náklady na túto činnosť predstavovali:

•

Náklady na spotrebované nákupy dosiahli 283 752,82 EUR
z toho:
- spotreba materiálu dosiahla hodnotu 266 887,84 EUR
- spotreba energie predstavovala 16 864,98 EUR

•

Náklady na služby boli čerpané vo výške 48 667,72 EUR
z toho:
náklady na opravy strojov a knihárskych zariadení v hodnote 19 937,28 EUR
náklady na ostatné služby 28 486,58 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.
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Osobné náklady organizácie a ich náklady
▪

Osobné náklady za hodnotené obdobie dosiahli výšku 575 168,15 EUR
z toho:
mzdové náklady predstavovali 410 453,05 EUR
náklady na zákonné sociálne poistenie predstavovali 141 325,22 EUR
náklady na ostatné sociálne poistenie predstavovali 4 181,34 EUR
zákonné sociálne náklady predstavovali 19 208,54 EUR
ostatné sociálne náklady predstavovali 0,00 EUR

▪ K 31. 12. 2019 bolo v evidenčnom stave CPS 27 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 2019 vo výške 1 140 956,33 EUR, ktoré
zároveň predstavujú hodnotu tržieb z predaja vlastných výrobkov.
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VYHODNOTENIE PLNENIA ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV 2019

•

Hlavným predmetom činnosti Centra polygrafických služieb je zabezpečovať
špecializované polygrafické služby vrátane tlače cenín a iných tlačovín s ochrannými
prvkami, knihárske a dokončovacie práce a distribúciu polygrafických výrobkov podľa
požiadaviek Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V sledovanom období boli pre
potrebu zriaďovateľa vyexpedované výrobky v objeme 554. 867,76 EUR

•

Za hodnotené obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 zmena stavu zásob výrobkov bola
vykázaná vo výške -36 795,45 EUR
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Prehľad čerpania finančných prostriedkov za rok 2019
Finančná položka
Príjmy

Text

223001 Príjmy z predaja výrobkov a služieb
312001 Transfer prijatý od zriaďovateľa

Suma v Eurách
1 141 931,93
53 424,38

Výdavky
6110005 Tarifný plat

216 839,11

6120015 Osobný príplatok

118 232,64

6120025 Príplatok za riadenie
6140005 Odmeny

6 371,40
62 895,00

621 Odvody do VSZP

24 274,98

623 Odvody do ostatných zdravotných poisťovní

15 079,34

625001 Odvody na nemocenské poistenie

5 711,10

625002 Odvody na starobné poistenie

57 154,01

625003 Odvody na úrazové poistenie

3 277,79

625004 Odvody na invalidné poistenie

11 810,36

625005 Odvody na poistenie v nezamestnanosti
625007 Odvody do rezervného fondu
627 Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
632001 Výdavky na energie
632002 Výdavky na vodné a stočné
Výdavky na nákup tlačiarenského materiálu na
zabezpečenie výroby (papier, knihársky
633006
materiál, náplne do výrobného zariadenia,
tlačiarenské farby a knižné dosky)
633016 Výdavky na reprezentačné
Výdavky na služby (čistenie priemyselných
637004 textílií, zabezpečenie tlačiarenských služieb
v kooperácii)
637012 Výdavky na bankové poplatky

3 848,59
19 390,23
4 210,67
16 526,59
338,39
148 464,15
243,86
21 275,75
6,60

637014 Výdavky na nákup stravných lístkov

17 557,40

637016 Výdavky na tvorbu Sociálneho fondu

2 300,80

637027

Výdavky na výplatu uzatvorených dohôd mimo
prac. pomeru

637035 Výdavky na dane a daňové poplatky

250,00
136 599,86

642013 Výdavky na vyplatenie odchodného
642015 Výdavky na nemocenské dávky
Suma čerpania finančných prostriedkov na úhradu výdavkov z rozpočtu
Suma zostatku nevyčerpaných prostriedkov z rozpočtu

2 941,23

895 599,85
299 756,46
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Porovnanie objemu jednotlivých činností
za roky 2016 – 2019

Rok

Objem činností
Objem činností
Objem činností
vykonávaných pre
vykonávaných
vykonávaných
zriaďovateľa
z poverenia
na základe
Objem ostatnej
výroba tlačovín
zriaďovateľa
poverenia
činnosti
pre výkon služby
tlač OEV a
zriaďovateľa
MV SR a Matričné
TOV pre
tlač OEV a TOV
úrady
importérov

Súčet objemu
vykonávaných
činností

% podiel
činností
vykonávaných
pre
kontrolujúci
orgán

2019

591 128,55 €

300 263,91 €

211 894,00 €

129 353,40 €

1 232 639,86 €

89,51%

2018

700 129,89 €

273 297,00 €

187 823,00 €

163 213,46 €

1 324 463,35 €

83,83%

2017

794 786,53 €

272 999,61 €

181 922,90 €

50 157,59 €

1 299 866,63 €

85,44%

2016

804 739,26 €

273 990,00 €

190 596,50 €

52 145,11 €

1 321 470,87 €

84,98%

Rok

Objem činností
vykonávaných pre
zriaďovateľa výroba
tlačovín pre výkon
služby MV SR a
Matričné úrady

Objem činností
vykonávaných na
základe poverenia
zriaďovateľa tlač
OEV a TOV

Objem činností
vykonávaných z
poverenia
zriaďovateľa tlač
OEV a TOV pre
importérov

Objem ostatnej
činnosti

Súčet objemu
vykonávaných
činností

2019

591 128,55 €

300 263,91 €

211 894,00 €

129 353,40 €

1 232 639,86 €

2018

700 129,89 €

273 297,00 €

187 823,00 €

163 213,46 €

1 324 463,35 €

2017

794 786,53 €

272 999,61 €

181 922,90 €

50 157,59 €

1 299 866,63 €

2016

804 739,26 €

273 990,00 €

190 596,50 €

52 145,11 €

1 321 470,87 €
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Objem činností vykonávaných pre zriaďovateľa výroba tlačovín pre výkon
služby MV SR a Matričné úrady
Objem činností vykonávaných na základe poverenia zriaďovateľa tlač OEV
a TOV
900 000,00 €

794 786,53 €

700 000,00 €

700 129,89 €

600 000,00 €

400 000,00 €

591 128,55 €

500 000,00 €

804 739,26 €

800 000,00 €

300 000,00 €

2016

190 596,50 €

2017

273 990,00 €

2018

181 922,90 €

2019

273 990,00 €

0,00 €

187 823,00 €

273 297,00 €

211 894,00 €

100 000,00 €

300 263,91 €

200 000,00 €
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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

Objem objednávok
na výrobu tlačovín
pre výkon služby
MV SR

CP Bratislava
CP Banská Bystrica
CP Košice
MV SR
CP Nitra
CP Prešov
CP Trenčín
CP Trnava
CP Žilina
SPOLU

77 248,37 €
44 197,85 €
50 160,76 €
162 357,90 €
51 976,36 €
59 273,71 €
26 829,70 €
40 447,93 €
42 407,18 €
554 899,76 €

Objem vyrobených a
vydaných tlačovín
pre výkon služby
MV SR

77 248,37 €
44 165,85 €
50 160,76 €
162 357,90 €
51 976,36 €
59 273,71 €
26 829,70 €
40 447,93 €
42 407,18 €
554 867,76 €
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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 2019

•

Príjmy CPS v hodnote 1.141 931,93 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 591 128,55 EUR

•

Mimorezortné tržby predstavujú 550 803,38 EUR (MDV SR) v tom:
-

•

512 157,91 EUR (DI + OÚ (OEII + TOV)
38 645,47 EUR (licencie a zošity)

Výnosy z bežných transferov dosiahli hodnotu 53 424,38 EUR

18

Personálne otázky
I.
•

CPS sa člení na:
- ekonomické oddelenie
- výrobné oddelenie

•

Na CPS sú tieto stupne riadenia:
a) riaditeľ,
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 2019 dosiahla 1 266,83 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

2019

Priemerný evidenčný počet zamestnancov

prepočítaný

vo fyzických osobách

26,40

27
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Ťažiskom činnosti CPS v roku 2019 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
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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 2020 modernizovať morálne a fyzicky zastaraný HM
- zefektívniť plánovanie výroby a tým znižovať výrobné náklady
- zvýšiť úroveň organizácie práce a celkovej efektívnosti výroby

