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1. Profil Správy účelových zariadení
Názov:

Správa účelových zariadení

Sídlo:

Pražská 7, 811 04 Bratislava

Zriaďovateľ:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Právna forma:

Účelová príspevková organizácia

Štatutárny orgán:

Riaditeľ organizácie

Meno riaditeľa:

JUDr. Zdenka Uškovitšová

Správa účelových zariadení (ďalej len „SÚZA“) bola zriadená 1. 9. 1993 Rozhodnutím
ministra zahraničných vecí SR č. 48/1993 o vydaní zriaďovacej listiny zo dňa 30. 8. 1993.
Právne postavenie, pôsobnosť a predmet činnosti SÚZA upravuje Štatút SÚZA, vydaný
Rozhodnutím ministra zahraničných vecí SR č. 49/1993 dňa 31. 8. 1993 v znení neskorších
dodatkov.
SÚZA je účelovou príspevkovou organizáciou Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR (ďalej len „MZVEZ SR“), hospodáriacou podľa vlastného rozpočtu
príjmov, výdavkov a hospodárskeho výsledku schváleného zriaďovateľom. Je samostatnou
právnickou osobou, vystupuje vo všetkých veciach samostatne prostredníctvom svojho
štatutára.

2. Riadenie, organizačná štruktúra a personálny stav
Vnútorné organizačné členenie SÚZA, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich
zamestnancov, náplň činnosti a pôsobnosť jednotlivých organizačných útvarov a ich vzájomné
vzťahy sú upravené v Organizačnom poriadku.
Na čele SÚZA stojí riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva minister zahraničných vecí a
európskych záležitostí na návrh generálneho tajomníka služobného úradu MZVEZ SR. Riaditeľ
riadi SÚZA, zastupuje ju navonok, koná a rokuje v jej mene. Rokovať v mene SÚZA môžu aj
zamestnanci, poverení riaditeľom SÚZA.
Riaditeľ zodpovedá za činnosť SÚZA a jej vzťahy k zriaďovateľovi, štátnym, verejným
a iným inštitúciám. Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupujú v rozsahu zverenej
pôsobnosti vedúci odborov, pokiaľ riaditeľ nestanoví inak.
SÚZA venovala aj v minulom roku pozornosť vzdelávaniu zamestnancov s cieľom
zvyšovať ich kvalifikáciu v príslušných oblastiach. Ťažiskom vzdelávacích procesov bolo
zvýšiť profesionálnu úroveň poskytovaných služieb zriaďovateľovi, štátnej a verejnej správe a
tretiemu sektoru. Zamestnanci SÚZA sa v roku 2019 zúčastnili na viacerých školeniach
a seminároch, vrátane jazykovej prípravy. Celkovo sa tak rôznych foriem vzdelávania
zúčastnilo 21 zamestnancov SÚZA.
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K 31. 12. 2019 mala SÚZA 129 zamestnancov s nasledovným personálnym členením:
Riaditeľ - 1
Kancelária riaditeľa - 3
Odbor stravovacích služieb pre MZVEZ SR - 27
Odbor služieb pre MZVEZ SR - 90
Odbor ekonomiky - 6
Odbor prevádzka SÚZA Moskva – 2
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3. Predmet činnosti SÚZA
Základným predmetom činnosti SÚZA v súlade so zriaďovacou listinou a štatútom je
poskytovanie služieb pre zriaďovateľa. Ich rozsah,, spôsob a podmienky upravuje Zmluva o
poskytovaní služieb Správou účelových zariadení Ministerstvu zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR.
SÚZA zabezpečuje pre zriaďovateľa najmä:
1. Služby súvisiace so zabezpečením chodu prevádzky objektov MZVEZ SR:
 vykurovanie, príprava teplej úžitkovej vody, obsluha technických a technologických
zariadení,
 údržbárske a pomocné práce,
4



2.

čistenie a upratovanie objektov a priľahlých priestorov,
informátorská služba.

Služby súvisiace s výkonom činnosti MZVEZ SR:
 spojovateľské,
 reprografické,
 centrálnej a zahraničnej podateľne a balenia zahraničných zásielok,
 materiálno-technického zásobovania,
 pomoci a služieb občanom
 tlmočnícke a prekladateľské.

3. Závodné stravovanie zamestnancov MZVEZ SR, prevádzka bufetu a baru.
4. Služby súvisiace so zabezpečením podujatí a cateringové služby.
5. Dopravné služby.
6. Služby súvisiace so správou ubytovacích a stravovacích priestorov, garáží a priestorov na
poskytovanie doplnkových služieb v objekte MZVEZ SR v Moskve.
7. Ďalšie činnosti súvisiace s výkonom predmetu činnosti MZVEZ SR.
Financovanie služieb poskytovaných podľa uvedenej zmluvy je realizované prevažne
prostredníctvom príspevku zo štátneho rozpočtu. Výška príspevku SÚZA je každoročne určená
v kontrakte uzatvorenom medzi SÚZA a MZVEZ SR.

4. Charakteristika kontraktu a jeho plnenie
V kontrakte podpísanom dňa 17. decembra 2018 bol SÚZA poskytnutý príspevok zo
štátneho rozpočtu na rok 2019 vo výške 1 917 500 EUR. V priebehu roka 2019 boli podpísané
tri dodatky ku kontraktu, na základe ktorých sa zvýšil celkový objem rozpočtových
prostriedkov na 3 423 166 EUR.
4.1.Výdavky
Za rok 2019 bolo z príspevku vyčerpaných 3 423 166 EUR, čo je 100 % schváleného
rozpočtu.
Cena práce
V celkovom rozpočte na rok 2019 boli výdavky na cenu prace za poskytnuté služby
naplánované vo výške 2 458 500 EUR a k 31. 12. 2019 boli vyčerpané na 100 %. Nárast
výdavkov o 283 242 EUR v porovnaní s minulým rokom bol hlavne z dôvodu valorizácie
platov vo verejnej správe od 1. januára 2019.
Tovary a služby
Celkové čerpanie rozpočtu za tovary a služby za rok 2019 bolo vo výške 820 936,62
EUR, čo je 100 % schváleného rozpočtu. V roku 2018 boli výdavky za tovary a služby
396 170,88 EUR. Zvýšené výdavky boli použité predovšetkým na zabezpečenie akcií počas
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predsedníctva SR vo V4 v 1. polroku 2019 a plnenie úloh vyplývajúcich z predsedníctva SR
v OBSE počas celého roka 2019.
Pre potreby OBSE bolo z rozpočtu vyčerpaných 270 278,29 EUR na:






prepravné služby
230 280,50
interiérové vybavenie – banketové stoly 4 905,00
všeobecný materiál – nákup obrusov
2 252,90
prevádzkové zariadenia
432,00
odmeny za základe dohôd – tlmočenie 32 407,89.
Prehľad o čerpaní rozpočtu za rok 2019 je v nasledujúcej tabuľke:

Položka/podpoložka
610,620,642 Cena práce za poskytnuté služby
631001-0133 Cestovné náhrady tuzemské

Čerpanie
k 31. 12. 2019
2 458 500,00
2 458 500,00
Schválený
rozpočet

Percento
čerpania
100,00

5 020,22

5 099,69

101,58

203 202,91

206 920,98

101,83

35 000,00

34 083,26

97,38

633001-0133 Interiérové vybavenie

4 905,00

4 905,00

100,00

633004-0133 Prevádzkové stroje, zariadenia

7 217,65

7 217,65

100,00

633006-0133 Všeobecný materiál

5 410,34

5 410,34

100,00

633011-0133 Potraviny

20 000,00

36 184,14

180,92

634001-0133 Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny

84 000,00

81 085,08

96,53

634002-0133 Servis, opravy motorových vozidiel

37 000,00

36 640,10

99,03

634004-0133 Prepravné a prenájom dopr. prostr.

298 280,50

291 221,14

97,63

3 500,00

3 187,13

91,06

637004-0133 Všeobecné služby

40 000,00

37 245,30

93,11

637006-0133 Náhrady

15 000,00

8 301,81

55,35

637027-0133 Odmeny na základe dohôd

62 400,00

63 435,00

101,66

820 936,62

820 936,62

100,00

20 382,38

20 382,38

100,00

123 347,00

123 347,00

100,00

3 423 166,00

3 423 166,00

100,00

631002-0133 Cestovné náhrady zahraničné
632003-0133 Poštové a telekomunikačné služby

634005-0133 Karty, známky, poplatky

Tovary a služby spolu
713004-0133 Nákup prevádzkových zariadení
714001-0133 Nákup osobných automobilov

Kontrakt spolu
4.2.Príjmy

Okrem príspevku zo štátneho rozpočtu mala SÚZA aj vlastné príjmy vo výške
1 068 009,40 EUR. Tieto príjmy dosiahla z poskytovania ubytovacích, reštauračných
a kongresových služieb na prevádzke SÚZA Moskva a zabezpečovaním stravovacích služieb
v priestoroch MZVEZ SR na Hlbokej 2 a Pražskej 1, ako aj cateringových služieb v objektoch
cudzích organizácií.
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Ročný plán príjmov za rok 2019 bol splnený na 75,35 %. Najväčší podiel na vlastných
príjmoch mali príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb a príjmy za stravovacie služby.
Prehľad o všetkých príjmoch SÚZA za rok 2019 je v nasledujúcej tabuľke:
Položka/podpoložka
Číslo
Názov
212003 Z prenajatých budov, priestorov

Plán príjmov
na rok 2019
7 000,00

212004 Z prenajatých strojov

Plnenie

Percento
k 31.12.2019
plnenia
7 320,10
104,57

0,00

198,60

223001 Za predaj výrobkov, tovarov, služieb

775 400,00

493 860,24

63,69

223003 Stravné vrátane stravovacích služieb

635 000,00

566 575,46

89,22

0,00

55,00

Vlastné príjmy

1 417 400,00

1 068 009,40

75,35

Transfer zo štátneho rozpočtu

3 423 166,00

3 423 166,00

100,00

4 840 566,00

4 491 175,40

92,78

292027 Iné

Príjmy celkom

5. Hospodárenie
SÚZA dosiahla v roku 2019 hospodársky výsledok v celkovej výške 160,22 EUR,
z toho prevádzka Bratislava +113 936,98 EUR a prevádzka SUZA Moskva záporný
hospodársky výsledok -113 776,76 EUR. Oproti roku 2018 bol hospodársky výsledok nižší
o 63,41 EUR.
5.1. Náklady
Celkové náklady za rok 2019 dosiahli 4 447 001,59 EUR a sú o 670 232,79 EUR vyššie
než za rok 2018, z toho v Bratislave náklady vzrástli o 665 059,22 EUR, v Moskve vzrástli
o 5 123,57 EUR. V porovnaní s minulým rokom najviac vzrástli osobné náklady a to o 300
037,68 EUR, z toho v Bratislave o 284 668,71 EUR, v Moskve o 15 368,97 EUR.
5.2. Výnosy
Celkové výnosy za rok 2019 dosiahli 4 447 161,81 EUR. Oproti minulému roku sme
zaznamenali nárast výnosov spolu o 670 169,38 EUR, z toho v Bratislave o 772 673,77 EUR
a v Moskve výnosy poklesli o 102 554,39 EUR. Nárast celkových výnosov v Bratislave bol
vďaka vyšším výnosom z bežných transferov o 708 007,74 EUR. Vlastné výnosy Bratislave
vzrástli o 71 618,37 EUR.
V nasledujúcom prehľade sú uvedené náklady a výnosy podľa jednotlivých prevádzok
SÚZA za rok 2019 a ich porovnanie s rokom 2018:
Prevádzka

Rok 2018
náklady

Bratislava
Moskva
SÚZA spolu

výnosy

Rok 2019
HV

náklady

výnosy

HV

3 136 286,96

3 142 609,39

6 322,43

3 801 346,18

3 915 283,16

113 936,98

640 531,84

634 433,04

-6 098,80

645 655,41

531 878,65

-113 776,76

3 776 818,80

3 777 042,43

223,63

4 447 001,59

4 447 161,81

160,22
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SÚZA splnila v roku 2019 aj podmienku § 21, ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách a Opatrenia MF SR/25755/2007-31 v znení neskorších predpisov
a pomer financovania výrobných nákladov bol 21,85 % z vlastných tržieb a 78,15 %
z príspevku zo štátneho rozpočtu.

6. Realizácia služieb a najvýznamnejšie podujatia
Hlavnou úlohou v rámci predmetu činnosti SÚZA v súlade so zriaďovacou listinou
a štatútom bolo aj v roku 1919 poskytovanie služieb pre svojho zriaďovateľa.
Na zabezpečenie požadovaných služieb SÚZA v roku 2019 zrealizovala 24 verejných
súťaží na dodanie tovarov a služieb, čo je o 8 viac ako v minulom roku.
6.1. Služby súvisiace so zabezpečením chodu prevádzky objektov MZVEZ SR
SÚZA zabezpečovala komplexnú starostlivosť o všetky objekty v areáli MZVEZ SR
v Bratislave - vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody, obsluhu technických
a technologických zariadení, údržbárske a pomocné práce (maľovanie, sťahovanie, výmena
podlahových krytín a pod.), čistenie a upratovanie objektov a priľahlých priestorov,
informátorskú službu. V súvislosti so zabezpečením chodu prevádzky objektov MZVEZ SR
bolo zrealizovaných 14 620 rôznych služieb.
6.2. Služby súvisiace s výkonom činnosti MZVEZ SR
Na základe požiadaviek MZVEZ SR SÚZA zabezpečila v roku 2019 služby
spojovateľské, reprografické, centrálnej a zahraničnej podateľne a balenia zahraničných
zásielok, materiálno-technického zásobovania, pomoci a služieb občanom, tlmočnícke
a prekladateľské.
V stredisku pomoci a služieb občanom bolo v roku 2019 vybavených o 463 viac
telefonických žiadostí ako vlani - celkom 9 082. Prostredníctvom zmluvného dodávateľa SÚZA
zabezpečila 60 hodín tlmočenia na rôznych podujatiach a preklady v počte 1 476 normostrán.
Prehľad o poštových a reprografických službách a ich porovnanie s minulým rokom
je v nasledujúcej tabuľke:
Názov služby
Pošta odoslaná kuriérom štátnym orgánom
Príjem pošty do centrálnej podateľne a ESSR,
vrátane zo ZÚ SR
Príprava a odoslanie pošty vrátane zasielania na ZÚ
SR v zahraničí
Rozmnožovanie písomností
Hrebeňové väzby, minutovníky

Spolu

Rok 2018

Rok 2019

Rozdiel

13 055

11 894

72 063

73 202

17 080

14 637

220 833

233 554

12 721

4 404

3 850

-554

327 435

337 137

9 702

-1 161
1 139
-2 443
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6.3. Dopravné služby
V roku 2019 SÚZA komplexne zabezpečovala dopravné služby pre MZVEZ SR na
území Slovenska aj v zahraničí (prepravu osôb, tovarov a majetku, prepravu osobných vecí
zamestnancov MZVEZ SR pri dočasnom vyslaní na ZÚ SR v zahraničí a späť) – spolu bolo
zrealizovaných 7 552 požiadaviek na prepravu, čo je o 198 menej ako v minulom roku.
Prehľad dopravných služieb a ich porovnanie s rokom 2018:
Dopravné a prepravné služby
Preprava zamestnancov MZVEZ SR v rámci SR
Preprava zamestnancov MZVEZ SR na ZPC
Preprava na letisko Schwechat
Preprava majetku na ZÚ SR a späť
Počet najazdených kilometrov
Požiadavky celkom

Rok 2018

Rok 2019

Rozdiel

6 465

5957

-508

134

188

54

1 103

1366

263

48

41

-7

561 611

433 117

-128 494

7 750

7552

-198

6.4. Závodné stravovanie zamestnancov MZVEZ SR a služby súvisiace so zabezpečením
podujatí
Hlavným cieľom SÚZA v roku 2019 bolo predovšetkým logistické zabezpečenie
nemalej časti podujatí počas predsedníctva SR vo V4 v 1. polroku 2019 a predsedníctva SR
v OBSE počas celého roka 2019. Prioritou v tejto súvislosti bola realizácia všetkých
požiadaviek zo strany MZVEZ SR ako aj ostatných ústredných orgánov SR.
Keďže ťažiskom zo strany SÚZA bola oblasť stravovacích služieb, jej príprava začala
už začiatkom roka 2019. Od zabezpečenia nákupov potravín, cez nadviazanie spolupráce s
hotelovou školou v Piešťanoch (pre výpomoc študentov - čašníkov), či ďalšieho sprísnenia
hygienických predpisov, až po vyhotovenie návrhov menu na podujatia na najvyššej úrovni.
Na tieto podujatia, ktoré sa konali v priestoroch Bratislavského hradu, Incheby a v
reprezentačných priestoroch MZVEZ SR, bolo vyhotovených a zrealizovaných takmer 81
návrhov menu. SÚZA zrealizovala 6 podujatí na najvyššej úrovni s predstaviteľmi V4 a 22
podujatí spojených s predsedníctvom v OBSE, ktoré vyvrcholilo ministerskou radou OBSE
v dňoch 2. až 6. decembra 2019.
Podľa požiadaviek jednotlivých sekcií a odborov zriaďovateľa SÚZA pripravila
priestory, vrátane techniky a stravovacích služieb, v budovách MZVEZ SR v Bratislave na
medzinárodné kongresy a konferencie, recepcie, slávnostné i pracovné obedy a večere, rôzne
semináre a školenia. Podieľala sa aj na zabezpečovaní spoločenských podujatí pre iné štátne
organizácie a verejnú správu i tretí sektor (spolu 23).
Celkovo SÚZA v roku 2019 zrealizovala v priestoroch MZVEZ SR i mimo nich 210
podujatí, na ktoré bolo pripravených 68 752 porcií rôznych jedál. Medzi najvýznamnejšie
patrili:




Novoročná čaša vína ministra zahraničných vecí,
Návšteva generálneho tajomníka OECD,
Digitálna konferencia za účasti predsedu a podpredsedu vlády SR a zástupcov MZVEZ SR,
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Návšteva MZV USA (tlačová konferencia),
Návštevy ministra zahraničných vecí Holandska (rokovanie, tlačová konferencia a iné),
Hodnotiacej konferencia SFPA za účasti najvyšších ústavných predstaviteľov,
Stretnutia ministrov V4 + východné partnerstvo (spolu 12 štátov),
4 konferencie V4 + Západný Balkán, + Kórea, + Francúzsko, + Turecko,
Návšteva ministra zahraničných vecí Albánska,
Návštev ministra zahraničných vecí Švajčiarska,
Zasadnutie Fóra partnerov Slovenskej komisie UNESCO,
Zasadnutie Rady vlády SR,
Porada Veľvyslancov SR,
Návšteva ministra zahraničných vecí Číny,
Porada riaditeľov slovenských inštitútov,
Slovensko-české diskusné fórum,
Vianočný bazár v starej tržnici
Incheba, hrad, Pal. Palác) 2 – 6.11 ministerská rada
MF SR – obed
SAMRS – občerstvenie
Úrad pre Slovákov - občerstvenie
Zabezpečenie akcie OBSE vo Vysokých Tatrách
koncert (Goodwill Envoy 2019)

V porovnaní s rokom 2018 sme pripravili pre zamestnancov MZVEZ SR o 243 porcií
stravy viac, príprava jedál na spoločenské podujatia sa zvýšila v porovnaní s rokom 2018
o 11 730 porcií.
Medzi významné podujatia možno zaradiť aj technické, dopravné a gastronomické
zabezpečenie slávnostných recepcií k štátnemu sviatku SR na zastupiteľských úradoch SR
v zahraničí (spolu 7) pri príležitosti výročia vzniku Československej republiky a ku Dňu ústavy,
ako aj prezentácie slovenskej kuchyne.

Slovenskú kuchyňu SÚZA prezentovala aj
na tradičnom charitatívnom podujatí
medzinárodnej diplomatickej komunity
– vianočný bazár 2019 v Starej tržnici.
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6.5. Služby súvisiace so správou ubytovacích a stravovacích priestorov, garáží
a priestorov na poskytovanie doplnkových služieb v objekte MZVEZ SR (Slovenský
dom) v Moskve
Prevádzka SÚZA Moskva zabezpečovala rôzne spoločenské podujatia pre
Veľvyslanectvo a Slovenský inštitút SR v Moskve a stravovacie služby pre ich zamestnancov.
Ďalej to boli ubytovacie služby, reštauračné služby ubytovaným hosťom a ďalšie doplnkové
služby (garáž, sauna, bazén, tenisový kurt). V rámci stravovacích služieb SÚZA pripravila
14 591 porcií jedál a poskytla hotelové ubytovanie na celkový počet 3 411 prenocovaní.
Medzi najvýznamnejšie podujatia v roku 2019 patrili:
 obed veľvyslancov slovanských krajín s ministrom zahraničných vecí Ruskej federácie
Sergejom Lavrovom,

 slávnostná recepcia pri príležitosti ku Dňa ústavy Slovenskej republiky,










spoločenské podujatie Ministerstva dopravy a výstavby SR - prezentácia pre ruské
turistické organizácie, cestovné kancelárie a novinárov spojená s recepciou v
priestoroch reštaurácie SD,
recepcia Úradu pridelenca obrany SR v Moskve v priestoroch terasy SD,
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu - recepcia pri príležitosti konania
Slovensko-ruského podnikateľského fóra v Moskve,
recepcia vojenského pridelenca pri ZÚ SR Moskva v priestoroch reštaurácie SD ,
S.G.S.-Expo - recepcia v priestoroch reštaurácie SD pri príležitosti konania veľtrhu
„METALLOOBRABOTKA 2019“,
prezentácia a priprava slovenských jedál na odbornej prezentácii spoločnosti
UTS.Business Travell,
recepcia na pôde Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Moskve pri
príležitosti otvorenia zastúpenia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory,
česko-slovenský ples v Moskve – prevádzka SÚZA Moskva sa podieľala na príprave
jedál, podávaných na XXVI. česko-slovenskom plese.

Prevádzka SÚZA Moskva pripravila v reštaurácii Slovenského domu aj niekoľko
podujatí pre slovenské podnikateľské subjekty, napr. Prezentácia firmy Mediprogres spojená
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s občerstvením v priestoroch Klubu Slovenského domu Moskva. Recepcia spojená s
prezentáciou poľských aerolínií LOT v priestoroch reštaurácie.

Zverejnenie výročnej správy a dátum verejného odpočtu
Výročná správa za rok 2019 bola zverejnená dňa 20. apríla 2020 na stránkach:
Úrad vlády SR

www.uvsr.sk

MZVEZ SR

www.mzv.sk

SÚZA

www.suza.sk

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s covid 19, budú otázky súvisiace s
verejným odpočtom zodpovedané na tel. čísle 02/59782993 dňa 29. apríla od 80,00 do 14,00
hod. alebo na mailovej adrese: sekretariat.suza@mzv.sk

Ing. Michal H a ľ k o
poverený zastupovaním riaditeľa
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