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Názov:    

Správa účelových zariadení (ďalej len SÚZA) 

 

Súčasné sídlo: (od 1.2.2015) Palisády 31, 811 06 Bratislava    

Sídlo v roku 2014: 

Drotárska cesta 46, 811 04 Bratislava 

 

Zriaďovateľ:    

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

 

Forma: 

Príspevková organizácia  

 

Štatutárny orgán organizácie:   

Riaditeľ SÚZA 

 

Riaditeľ organizácie:  

JUDr. Roman Paldan 

 

SÚZA bola zriadená Rozhodnutím ministra zahraničných vecí SR č. 48/1993 o vydaní 

zriaďovacej listiny zo dňa 30.8.1993.  

Právne postavenie, pôsobnosť a činnosť SÚZA je upravená v Štatúte SÚZA, vydanom 

rozhodnutím ministra zahraničných vecí č. 49/1993 zo dňa 31.8.1993 v znení neskor-

ších predpisov a dodatkov. Rozsah činnosti SÚZA je pravidelne upravovaný Zmluvou 

o poskytovaní služieb SÚZA pre MZVaEZ SR. SÚZA je účelovou príspevkovou orga-

nizáciou a hospodári podľa vlastného rozpočtu schváleného zriaďovateľom. Výška prí-

spevku je každoročne upravovaná v  Kontrakte uzatváranom medzi MZVaEZ SR a 

SÚZA. 
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Základným predmetom činnosti SÚZA v súlade so Štatútom je zabezpečiť služ-

by pre svojho zriaďovateľa. Ťažiskom v roku 2014 bolo poskytovanie nasledov-

ných služieb: 

1.Služby súvisiace so zabezpečením chodu prevádzky objektov MZVaEZ SR. 

2.Služby súvisiace s výkonom činnosti MZVaEZ SR. 

3.Závodné stravovanie zamestnancov MZVaEZ SR, prevádzka výrobných a odbyto-

vých stredísk. 

4.Služby súvisiace so zabezpečením podujatí a cateringové služby. 

5.Dopravné služby. 

6.Správa ubytovacích a stravovacích priestorov, garáží a priestorov na poskytovanie 

doplnkových služieb v objekte MZVaEZ SR v Moskve na 2-Brestskej ul. č. 27. 

7.Ubytovacie služby a ďalšie služby v objekte na Drotárskej ceste 46. 

 

Voľné priestorové kapacity a príslušné technické vybavenie na Drotárskej ceste 46 

slúžili na poskytovanie služieb aj iným organizáciám a občanom. 
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V kontrakte podpísanom dňa 6. decembra 2013 bol SÚZA poskytnutý príspevok zo 

štátneho rozpočtu na rok 2014 vo výške 1 917 500 €. V priebehu roku boli ku kon-

traktu na rok 2014 podpísané dva dodatky : Dodatok č. 1 bol podpísaný dňa 

9.6.2014, ktorým sa objem rozpočtových prostriedkov zvýšil o 165 000 € na celkovú 

výšku 2 082 500 €. Dodatok č.2 bol podpísaný dňa 24.11.2014, ktorým sa objem 

rozpočtových prostriedkov zvýšil o135 000 €, na celkovú výšku 2 217 500 €. 

Vlastné príjmy SÚZA dosiahla predovšetkým zo zabezpečovania a poskytovania 

ubytovacích, reštauračných a kongresových služieb v  budove na Drotárskej ceste 

46 za rôzne semináre, medzinárodné kongresy, školenia, recepcie, slávnostné obe-

dy a večere. Vlastné príjmy sme dosiahli aj na SD Moskva za krátkodobé ubytovanie, 

stravovacie a reštauračné služby. Rovnako v priestoroch MZVaEZ SR na Hlbokej 

SÚZA zabezpečila viacero spoločenských, zahranično-politických a konferenčných 

podujatí, aj so zahraničnou účasťou. Najvyšší podiel na vlastných  príjmoch SÚZA 

mali tržby z predaja výrobkov, tovarov a služieb, a za stravovacie služby. Podiel 

ostatných príjmov pozostáva z príjmov za nadmerný odpočet DPH z dôvodu doda-

točného daňového priznania, ďalej z prenajatých kongresových, stravovacích 

a ubytovacích priestorov  a iných príjmov.   

 

SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ 

Vyhodnotenie kontraktu na rok 2014 

Položka/podpoložka Upravený 

rozpočet 

Plnenie roz-

počtu 

Čerpanie v % 

212003 prenajaté budovy 40 000,00 19 757,56 49,39 

212004 prenajaté stroje 4 800,00 1 407,02 29,31 

223001 predaj výrobkov, tovarov 1 472 600,00 1 144 202,81 77,70 

223003 stravné 700 000,00 609 122,51 87,02 

292017 vratky 0,00 33 710,48 0,00 

292027 iné 0,00 79 850,97 0,00 

Vlastné príjmy spolu 2 217 400,00 1 888 051,35 85,15 

312001 transfér zo štátneho rozpočtu 2 217 500,00 2 217 500,00 100,00 

Spolu 4 434 900,00 4 105 551,35 92,57 
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Výdavky SÚZA v roku 2014.  

V priebehu roku 2014 SÚZA vykonala viaceré operatívne presuny rozpočtových pro-

striedkov medzi jednotlivými podpoložkami. 

Prehľad o úpravách schváleného Kontraktu na rok 2014 v zmysle dodatkov 1 a 2 

a jeho skutočnom čerpaní je v nasledujúcej tabuľke: 

 

 

SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ 

Položka/podpoložka Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť v 

2014 

Čerpanie 

v % 

610, 620 cena práce spolu 1 702 260,00 1 702 260,00 100 

631001-0133 cestovné náhrady v SR 1 400,00 1 187,87 87,85 

631002-0133 cestovné náhrady  

zahraničné 

 

62 000,00 

 

52 632,57 

 

84,89 

632001-0133 energie 83 950,00 117 233,14 139,65 

632003-0133 poštové a telekomunikačné 
služby 

 

39 600,00 

 

39 577,70 

 

99,94 

633011-0133 potraviny 125 850,00 154 732,44 122,95 

633015-0133 palivá ako zdroj energie 2 000,00 12,32 0,62 

634001-0133 palivo, mazivá, oleje 70 000,00 72 389,95 103,41 

634002-0133 servis, údržba, opravy 23 000,00 21 366,69 92,90 

634004-0133 prepravné a prenájom  

dopr. prostriedkov 

 

11 000,00 

 

6 110,87 

 

55,55 

634005-0133 karty, známky, poplatky 2 000,00 3 360,71 168,04 

635004-0133 opravy prevádzkových 
zdrojov 

 

7 000,00 

 

- 

 

0,00 

636002-0133 prenájom prevádzkových 
strojov 

 

1 500,00 

 

- 

 

0,00 

637004-0133 všeobecné služby 64 500,00 33 865,85 52,51 

637005-0133 špeciálne služby 21 440,00 12 769,89 59,56 

630 tovary a služby spolu 515 240,00 515 240,00 100,00 

600 PRÍSPEVOK ZO ŠR SPOLU 2 217 500,00 2 217 500,00 100,00 
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Výsledok hospodárenia, tržby a výrobné náklady  
 

SÚZA vykázala za rok 2014  hospodársky výsledok vo výške 383,39 €.  

Celkové náklady za rok 2014 dosiahli hodnotu 3 996 797,57 € . V  porovnaní s rokom 

2013 sú náklady nižšie  o 279 553,57 €. Najväčší pokles v nákladoch v porovnaní s 

rokom 2013 sme zaznamenali pri spotrebe materiálu, energií, prekladateľských služ-

bách. Využívaním vlastných kapacít sme znížili náklady na prepravu. Na SD Moskva 

sme znížili náklady za miestne sily.  

 

SÚZA dosiahla celkové výnosy vo výške 3 997 180,96 €. V porovnaní s rokom 2013 

nám celkové výnosy poklesli o 279 323,37 €. 

Najväčší pokles vo výnosoch v porovnaní s rokom 2013 sme zaznamenali na SD  

Moskva, kde celkové výnosy poskytovaných ubytovacích a gastronomických služieb 

poklesli v dôsledku celkovej nepriaznivej geopolitickej situácie v regióne, výsledkom 

čoho bol aj výrazný prepad rubľa.  

 

Štruktúra celkových výnosov je znázornená v nasledovnej tabuľke: 

 

SÚZA splnila v roku 2014 podmienku § 21, odst. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpoč-

tových pravidlách a Opatrenia MF SR / 25755/2007-31 v znení neskorších predpisov a 

pomer financovania výrobných nákladov bol 42,03 % z tržieb a 57,97 % z príspevku. 

 

 

SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ 

Prevádz-

ka 

2013 

Náklady         Výnosy            HV 

2014 

Náklady         Výnosy            HV 

Prevádzky 

Bratislava 

 

3 053 522,17  2 812 921,87 -240 630,30 

 

2 826 457,09  2 879 961,78  53 504,69 

SD Mos-

kva 

 

1 222 798,97  1 463 582,46  240 783,49 

 

1 170 340,48  1 117 219,18 –53 121,30 

Spolu 4 276 351,14  4 276 504,33         153,19 3 996 797,57  3 997 180,96        383,39 
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Najvýznamnejšie podujatia v roku 2014 

 

Aj v roku 2014 SÚZA zrealizovala viacero významných podujatí, medzinárodné kon-

gresy a konferencie, štátne recepcie, slávnostné i pracovné obedy a večere, rôzne 

semináre, školenia, podľa požiadaviek zriaďovateľa.  

Medzi najvýznamnejšie možno zaradiť gastronomické zabezpečenie štátnych re-

cepcií na veľvyslanectvách SR v zahraničí, technické, dopravné a gastronomické 

zabezpečenie konferencie GLOBSEC, Medzinárodnej konferencie Slovenska a Ba-

vorska, Medzinárodnej konferencie ľudských práv, či hodnotiacej konferencie 

SFPA.  

Medzi významné podujatia patrili taktiež prezentácie slovenskej kuchyne na Zim-

ných olympijských hrách v Soči, ako aj na ZÚ SR v zahraničí. 

 

Okrem spomenutých podujatí SÚZA realizovala aj rad ďalších činností pre verejnú, 

štátnu správu a tretí sektor.  
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Poskytované služby pre MZVaEZ SR v roku 2014 
 
V roku 2014 odbor služieb zabezpečil služby súvisiace s chodom prevádzky na Hlbo-

kej ceste 2, ktoré pozostávali z obsluhy kotolne, výmenníkovej stanice, rôznych opráv 

a údržby, upratovania a čistenia  objektov a priľahlých priestorov. 

Zabezpečené služby zahraničnej a centrálnej podateľne: 

 
Okrem spomínaných služieb SÚZA riešila telefonické žiadosti v Stredisku pomoci a 

služieb občanom v počte 9 780 žiadostí. Prostredníctvom zmluvného dodávateľa za-

bezpečila tlmočenie  a preklady  v počte 117 textov. Na základe požiadaviek MZVaEZ 

SR SÚZA zrealizovala ďalších 684 rôznych požadovaných služieb, (opravy, servisy a 

pod.) SÚZA taktiež zapečatila 177 zásielok, distribuovala tovar na ZÚ v počte 2 170 

požiadaviek, prebrala a prepravila 13 500 pasov na ZÚ. 

Zabezpečené dopravné služby: 
 

 
 
 

 

SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ 

Služby - poštové a reprografické Počet 

Pošta odoslaná kuriérom - štátnym orgánom 1 153 

Príjem pošty z centrálnej podateľne 23 638 

Príprava a odoslanie pošty na ZÚ SR v zahraničí 25 985 

Rozmnoženie písomností 198 468 

Hrebeňové väzby, minutovníky 3 144 

Služby - dopravné Počet 

Preprava zamest. MZVaEZ v rámci SR 1 780 

Preprava zamest. MZVaEZ na zahran. PC 145 

Preprava na Schwechat 1 123 

Preprava majetku na ZÚ a späť 112 

Počet najazdených km 633 310 
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Ďalšie činnosti organizácie v roku 2014 

V roku 2014 SÚZA realizovala gastronomické služby na rôznych spoločenských a pra-

covných podujatiach podľa potrieb MZVaEZ SR v celkovom počte 2 804 požiadaviek. 

Gastronomické služby SÚZA zabezpečovala tiež formou rôznych cateringov pre štát-

ne organizácie a aj tretí sektor. V rámci týchto podujatí SÚZA pripravila celkom 161 

821 porcií. Najväčší objem poskytnutých gastronomických služieb však SÚZA realizo-

vala v oblasti závodného stravovania v celkovom počte 242 969 porcií vo všetkých 

troch prevádzkach.  

Zabezpečené gastronomické služby: 

Pre potreby spoločenských a pracovných podujatí SÚZA poskytovala taktiež rôzne 

technické služby, ako ozvučenie, inštalácia didaktickej techniky a pod. V priestoroch 

hotelového zariadenia na Drotárskej ceste 46 SÚZA v roku 2014 poskytovala aj krát-

kodobé a dlhodobé ubytovanie pre zamestnancov MZVaEZ SR a zamestnancov iných 

úradov štátnej správy. V porovnaní s rokom 2013 sa počet krátkodobých prenocovaní 

znížil o 1066 prenocovaní. Naopak, dlhodobé prenocovanie sa zvýšilo cca o 7 za-

mestnancov štátnej a verejnej správy celkom 107 osôb mesačne. 

Zabezpečené hotelové služby:  

Po schválení zámeru vo vedení MZVaEZ SR, v marci 2014. SÚZA po celý rok vyvíjala 

značné úsilie na prípravu transformácie činnosti celej organizácie. Keďže však samot-

ná transformácia činnosti, v rámci ktorej SÚZA odovzdala celú prevádzku kongresové-

ho a hotelového centra na Drotárskej ceste Centru účelových zariadení MV SR, pre-

behla až v januári 2015, bude jej podrobnejší opis predmetom výročnej správy za rok 

2015. 

 

 

SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ 

Prevádzka Počet porcií  

na akciách 

Počet porcií  

závodná strava 

Drotárska cesta 20 376 18 747 

MZVaEZ SR 54 320 210 726 

SD Moskva 87 125 13 496 

SPOLU 242 969 161 821 

Prevádzka Počet krátkodobé-

ho ubytovania 

Počet dlhodobého ubytovania 

Drotárska cesta 2 563 26 536 

SD Moskva 6 871 - 
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Riadenie a personálny stav v roku 2014 

Vnútorná štruktúra SÚZA je stanovená v  Organizačnom poriadku. Riadením je 

poverený riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva minister zahraničných vecí a európ-

skych záležitostí na návrh vedúceho služobného úradu. Riaditeľ zastupuje organi-

záciu navonok a rokuje v jej mene. Rokovať v mene organizácie môžu aj zamest-

nanci, poverení riaditeľom SÚZA. Počas neprítomnosti riaditeľa sú zastupovaním 

poverení vedúci pracovníci podľa rozhodnutia riaditeľa.  

V roku 2014 SÚZA uskutočnila organizačné zmeny, ktoré ovplyvnili celkový po-

čet zamestnancov a k 31.12.2014 bolo 153 systemizovaných miest. Reálne bolo ob-

sadených 135 pracovných miest, čím sa SÚZA pripravovala na plánovanú trans-

formáciu činnosti. Vzdelávaniu zamestnancov SÚZA venovala zvýšenú pozornosť 

s cieľom zvýšiť ich kvalifikáciu v príslušných oblastiach, vrátane jazykovej prípra-

vy. Zamestnanci SÚZA zvyšovali svoju kvalifikáciu prostredníctvom rôznych ško-

lení. Zamestnanci SÚZA sa v roku 2014 zúčastnili na celkom 13 školeniach a semi-

nároch.  

 SÚZA sa v roku 2014 organizačne členila: 

 

Riaditeľ - 1 

Kancelária riaditeľa - 4 

Referát obchodného manažmentu - 1 

Odbor stravovacích a ubytovacích služieb - 21 

Referát kalkulácie a nákupu - 1 

Odbor stravovacích služieb pre MZVaEZ SR – 21 

Odbor služieb pre MZVaEZ SR – 70 

Odbor ekonomiky - 8 

SD Moskva - 8 
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Organizačná schéma v roku 2014 

 

SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ 



  

14 

Zverejnenie výročnej správy a dátum verejného 

odpočtu 

 

Výročná správa za rok 2014 bola zverejnená elektronicky dňa 13. marca 2015 na 

stránkach: 

 

Úrad vlády SR    www.uvsr.sk 

 

MZVaEZ SR     www.mzv.sk 

 

SÚZA     www.suza.sk 

 

 

Verejný odpočet sa uskutoční dňa 31. marca 2015 v čase od 8:00  do 14:00 v no-

vom sídle SÚZA (Palisády 31, Bratislava), zasadacia miestnosť na druhom poscho-

dí. 

 

 

 

       Správa účelových zariadení 

       Palisády 31 

       811 06 Bratislava 

       Kancelária riaditeľa: 02/59782991 

       Web: www.suza.sk 
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