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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, 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 stanovené 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 MZVEZ SR, štátnej a verejnej správe a
tretiemu sektoru. Zamestnanci SÚZA sa v roku 2018 zúčastnili na viacerých školeniach
a seminároch, vrátane jazykovej prípravy. Celkovo sa tak rôznych foriem vzdelávania
zúčastnilo 41 zamestnancov SÚZA.
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K 31. 12. 2018 mala SÚZA 139 zamestnancov s nasledovným personálnym členením:
Riaditeľ - 1
Kancelária riaditeľa - 3
Odbor stravovacích služieb pre MZVEZ SR - 28
Odbor služieb pre MZVEZ SR - 98
Odbor ekonomiky - 6
Odbor prevádzka SÚZA Moskva – 2
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Počet v 201

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 SÚZA Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ďalej
len „MZVEZ SR“).
SÚZA zabezpečuje pre zriaďovateľa najmä:
1. Služby súvisiace so zabezpečením chodu prevádzky objektov MZVEZ SR:
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2.

vykurovanie, príprava teplej úžitkovej vody, obsluha technických a technologických
zariadení,
údržbárske a pomocné práce,
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 13. decembra 2017 bol SÚZA poskytnutý príspevok zo
štátneho rozpočtu na rok 2018 vo výške 1 217 500 EUR. V priebehu roka 2018 boli podpísané
tri dodatky ku kontraktu, na základe ktorých sa zvýšil celkový objem rozpočtových
prostriedkov na 2 583 000 EUR.
4.1.Výdavky
Za rok 2018 bolo z príspevku zo štátneho rozpočtu vyčerpaných 2 583 000 EUR, čo je
100,00 % celoročného rozpočtu. V porovnaní s minulým rokom bolo celkové čerpanie rozpočtu
nižšie o 243 900 EUR. Za kategóriu tovary a služby sme zaznamenali úsporu pri zahraničných
cestovných náhradách 110 563,84 EUR, potravinách 62 056,45 EUR, servise a údržbe
motorových vozidiel 13 175,71 EUR a pri špeciálnych službách 19 321,60 EUR.
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Zvýšené výdavky v porovnaní s minulým rokom boli na prepravné služby o 32 548,39
EUR a na všeobecné služby výdavky vzrástli o 10 578,50 EUR. Celkové čerpanie na tovaroch
a službách za rok 2018 bolo vo výške 396 170,88 EUR, čo je 100,00 % schváleného rozpočtu.
Úsporu oproti minulému roku dosiahla SÚZA aj pri cene práce za poskytnuté služby vo
výške 72 942,00 EUR. Za rok 2018 bolo na cenu práce vyčerpaných 2 175 758 EUR, čo
predstavuje 100 % upraveného rozpočtu. Nižšie čerpanie bolo z dôvodu poklesu počtu
zamestnancov (v roku 2017 bol prepočítaný stav 138,17 a v roku 2018 134,5 t. j. o 3,67 menej).
Na nižšie čerpanie rozpočtu na cenu práce mala vplyv aj priaznivejšia ekonomická situácia na
prevádzke SÚZA Moskva.
Prehľad o čerpaní rozpočtu za rok 2018:
Položka/podpoložka
610, 620, 642 Cena práce za poskytnuté služby
631001-0133 Cestovné náhrady tuzemské
631002-0133 Cestovné náhrady zahraničné
632003-0133 Poštové a telekomunikačné služby
633004-0133 Prevádzkové stroje, prístroje
633006-0133 Všeobecný materiál
633011-0133 Potraviny
634001-0133 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne
kvapaliny
634002-0133 Servis, opravy motorových
vozidiel
634004-0133 Prepravné a prenájom dopr.
prostriedkov
634005-0133 Karty, známky, poplatky
635004-0133 Údržba prev. strojov, prístrojov
637004-0133 Všeobecné služby
637005-0133 Špeciálne služby
Tovary a služby
713004-0133 Nákup prev. strojov, zariadení
Kontrakt spolu

Schválený
rozpočet

Čerpanie
rozpočtu

%
čerpania

2 175 258,00
900,00
102 100,00
35 000,00
4 579,60
6 591,28
20 000,00

2 175 258,00
3 752,30
126 266,85
33 431,60
4 490,53
6 591,28
30 022,12

100,00
416,92
123,67
95,52
98,06
100,00
150,11

80 000,00

75 190,96

93,99

30 000,00

26 713,25

89,04

30 000,00

47 180,89

157,27

2 000,00
5 000,00
45 000,00
35 000,00
396 170,88
11 571,12
2 83 000,00

3 123,89
0,00
24 399,21
15 008,00
396 170,88
11 571,12
2 583 000,00

156,19
0,00
54,22
42,88
100,00
100,00
100,00

4.2. Príjmy
Okrem príspevku zo štátneho rozpočtu mala SÚZA aj vlastné príjmy vo výške
1 106 909,40 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.
Ročný plán príjmov za rok 2018 bol splnený na 78,09 %. Najväčší podiel na vlastných
príjmoch mali príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb 51,95 %, príjmy za stravovacie
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služby dosiahli 47,42 % a ostatné príjmy 0,63 %.
Prehľad o všetkých príjmoch SÚZA za rok 2018:

Položka/podpoložka
Číslo
212003
212004
223001
223003

Názov
Z prenajatých budov, priestorov
Z prenajatých strojov
Za predaj výrobkov, tovarov, služieb
Stravné, vrátane stravovacích služieb
Vlastné príjmy
Transfer zo ŠR
Príjmy celkom

Príjmy 2018
Plán
Plnenie
% plnenia
5 000,00
6 594,10
131,88
0,000
413,00
850 000,00 575 036,14
67,65
562 400,00 524 866,16
93,33
1 417 400,00 1 106 909,40
78,09
2 583 000,00 2 583 000,00
100,00
4 000 400,00 3 689 909,40
92,24

5. Hospodárenie
SÚZA dosiahla za rok 2018 vyrovnané hospodárenie, čomu zodpovedá aj hospodársky
výsledok vo výške 223,63 EUR. Na prevádzke v Bratislave to bolo plus 6 322,43 EUR a na
prevádzke SÚZA Moskva bol záporný hospodársky výsledok vo výške 6 098,80 EUR.
5.1. Náklady
Celkové náklady za rok 2018 dosiahli výšku 3 776 818,80 EUR a boli o 79 116,57
EUR nižšie ako v roku 2017, z toho v Bratislave náklady poklesli celkom o 39 402,87 EUR a
v Moskve o 39 713,70 EUR.
V Bratislave najviac poklesli náklady na cestovné náhrady zahraničné, celkom
o 57 624,33 EUR, v Moskve poklesli náklady na miestne sily o 12 366,06 EUR. Na druhej
strane vzrástli v Bratislave náklady na prepravné služby o 32 255,35 EUR, a náklady na
potraviny o 15 411,16 EUR. Náklady na preklady a tlmočenie vzrástli o 11 180,59 EUR. Na
prevádzke SÚZA Moskva vzrástli náklady na cestovné náhrady o 18 362,15 EUR.
5.2. Výnosy
Celkové výnosy za rok 2018 dosiahli výšku 3 777 042,43 EUR. V porovnaní s minulým
rokom sme zaznamenali pokles výnosov o 79 303,13 EUR, z toho v Bratislave výnosy poklesli
o 118 595,42 EUR a v Moskve výnosy vzrástli o 39 292,29 EUR. Bez výnosov z transferov
a rozpustených rezerv vzrástli výnosy v Bratislave za rok 2018 oproti minulému roku
o 66 395,64 EUR, z toho akcie, cateringy +21 221,86 EUR, závodná strava +16 436,34 EUR,
ostatné výnosy +17 637,93 EUR, bufet Hlboká +6 631,78 EUR, bar Hlboká +7 085,83 EUR.
Výnosy z bežných transferov klesli o 220 471,12 EUR. Na prevádzke v Moskve za rok 2018
v porovnaní s rokom 2017 vzrástli najviac výnosy za krátkodobé ubytovanie +56 384,74 EUR,
naopak výnosy z reštaurácie poklesli o 22 945,50 EUR.
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V nasledujúcom prehľade sú uvedené náklady a výnosy podľa jednotlivých prevádzok
SÚZA za rok 2018 a ich porovnanie s rokom 2017:
Názov
prevádzky
Bratislava
Moskva
SÚZA spolu

Rok 2017

Rok 2018

náklady

výnosy

3 175 689,83

3 261 204,81

85 514,98

3 136 286,96

3 142 609,39

6 322,43

680 245,54

595 140,75

-85 104,79

640 531,84

634 433,04

-6 098,80

3 855 935,37

3 856 345,56

410,19

3 776 818,80

3 777 042,43

223,63

HV

Náklady

výnosy

HV

SÚZA splnila v sledovanom období aj podmienku § 21, ods. 2 zákona 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách a Opatrenia MF SR/25755/2007-31 v znení neskorších predpisov
a pomer financovania výrobných nákladov bol 27,11% z tržieb a 72,89 % z príspevku.

6. Realizácia služieb a najvýznamnejšie podujatia
Hlavnou úlohou a predmetom činnosti SÚZA v súlade so zriaďovacou listinou
a štatútom bolo aj v roku 1918 poskytovanie služieb pre svojho zriaďovateľa.
Na zabezpečenie požadovaných služieb SÚZA v roku 2018 zrealizovala 16 verejných
súťaží na dodanie tovarov a služieb.
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 15 720 rôznych služieb.
6.2. Služby súvisiace s výkonom činnosti MZVEZ SR
Na základe požiadaviek MZVEZ SR SÚZA zabezpečila v roku 2018 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 2018 vybavených celkom 8 619
telefonických žiadostí. Prostredníctvom zmluvného dodávateľa SÚZA zabezpečila tlmočenie
na rôznych akciách a preklady v počte 401 strán. Zapečatených bolo 3 082 zásielok, doručených
bolo na ZÚ SR v zahraničí 2 768 zásielok a 14 202 cestovných pasov.
Prehľad o poštových a reprografických službách a ich porovnanie s rokom 2017 je
v nasledujúcej tabuľke:
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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
Rozmnožovanie písomností
Hrebeňové väzby, minutovníky
Spolu

Rok 2017 Rok 2018 Rozdiel
11 860
13 055
1 195
45 837

72 063

15 303
201 424
3 662
278 086

17 080
220 833
4 404
327 435

26 226
1 777
19 409
742
49 349

6.3. Dopravné služby
V roku 2018 SÚZA komplexne zabezpečila 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 späť) – spolu bolo
zrealizovaných 7 750 požiadaviek na prepravu.
V súvislosti so zabezpečovaním dopravných služieb sa v roku 2018 zrealizovalo aj 82
objednávok na opravu a údržbu vozidiel, ako aj takmer 2 250 umytí vozidiel.
Prehľad dopravných služieb a ich porovnanie s rokom 2017:
Názov 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 2017
6 352
126
1 403
40
533 912
7 921

Rok 2018
6 465
134
1 103
48
561 611
7 750

Rozdiel
113
8
-300
8
27 699
-171

6.4. Závodné stravovanie zamestnancov MZVEZ SR a služby súvisiace so zabezpečením
podujatí
SÚZA zabezpečila služby závodného stravovania zamestnancom MZVEZ SR prípravu jedál (spolu 224 184 porcií) na základe objednávok jednotlivých stravníkov a výdaj
stravy v priestoroch jedálne. Okrem toho zabezpečila aj prípravu teplých a studených jedál pre
bufet.
Podľa požiadaviek zriaďovateľa pripravila priestory, vrátane techniky a stravovacích
služieb, v budovách MZVEZ SR v Bratislave - medzinárodné kongresy a konferencie,
recepcie, slávnostné i pracovné obedy a večere, rôzne semináre a školenia. Podieľala sa aj na
zabezpečovaní spoločenských podujatí (spolu 28) pre najvyšších ústavných činiteľov, štátnu
a verejnú správu i tretí sektor.
Celkovo zrealizovala SÚZA v roku 2018 v priestoroch MZVEZ SR i mimo nich 190
podujatí, na ktoré bolo pripravených 57 022 porcií rôznych jedál. Medzi najvýznamnejšie
patrili:
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stretnutie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR s diplomatickým zborom
a výstava „Good Idea“,
medzinárodná konferencia náčelníkov generálnych štábov ozbrojených síl krajín strednej
a východnej Európy,
prezentácia/krst knihy k ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 25. výročiu
vzniku diplomacie SR,
národný konvent na hrade,
XVIII. ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky SR za rok 2017
organizovanej Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku,
výročná konferencia GLOBSEC,
akcia ministerstva hospodárstva SR – stretnutie V4,
porada vedúcich zastupiteľských úradov SR v zahraničí,
slávnostná večera honorárnych konzulov SR pre cca 200 osôb,
stretnutie ministrov zahraničných vecí V4 (rokovanie, obed, tlačová konferencia),
slávnostná večera pre Úrad podpredsedu vlády SR,
konferencia pre Ministerstvo vnútra SR.

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 100. výročia vzniku Československej republiky, ku Dňu
ústavy ako aj prezentácie slovenskej kuchyne.

Slovenskú kuchyňu SÚZA prezentovala aj na tradičnom charitatívnom podujatí
medzinárodnej diplomatickej komunity – vianočný bazár 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
Položka/podpoložka
610, 620, 642 Cena práce za poskytnuté služby
631001-0133 Cestovné náhrady tuzemské
631002-0133 Cestovné náhrady zahraničné
632003-0133 Poštové a telekomunikačné služby
633004-0133 Prevádzkové stroje, prístroje
633006-0133 Všeobecný materiál
633011-0133 Potraviny
634001-0133 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne
kvapaliny
634002-0133 Servis, opravy motorových
vozidiel
634004-0133 Prepravné a prenájom dopr.
prostriedkov
634005-0133 Karty, známky, poplatky
635004-0133 Údržba prev. strojov, prístrojov
637004-0133 Všeobecné služby
637005-0133 Špeciálne služby
Tovary a služby
713004-0133 Nákup prev. strojov, zariadení
Kontrakt spolu

Schválený
rozpočet

Čerpanie
rozpočtu

%
čerpania

2 175 258,00
900,00
102 100,00
35 000,00
4 579,60
6 591,28
20 000,00

2 175 258,00
3 752,30
126 266,85
33 431,60
4 490,53
6 591,28
30 022,12

100,00
416,92
123,67
95,52
98,06
100,00
150,11

80 000,00

75 190,96

93,99

30 000,00

26 713,25

89,04

30 000,00

47 180,89

157,27

2 000,00
5 000,00
45 000,00
35 000,00
396 170,88
11 571,12
2 583 000,00

3 123,89
0,00
24 399,21
15 008,00
396 170,88
11 571,12
2 583 000,00

156,19
0,00
54,22
42,88
100,00
100,00
100,00

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 stravovania zamestnancov SÚZA
pripravila 13 504 porcií, na rôzne podujatia 68 402 porcií, poskytla krátkodobé ubytovanie na
1 488 nocí a hotelové prenocovanie na 4 609 nocí.
Medzi najvýznamnejšie podujatia v roku 2018 patrili:


slávnostná recepcia k 25. výročiu Dňa vzniku Slovenskej republiky, na ktorej sa
zúčastnilo vyše 500 hostí,
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recepcia pri príležitosti predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine,
recepcia asociácie vojenských pridelencov akreditovaných v Moskve,
recepcia v priestoroch Slovenského domu organizovaná pre Zastupiteľský úrad Poľskej
republiky v Moskve,
spoločenské podujatie Ministerstva dopravy a výstavby SR,
slávnostná recepcia pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky na
pôde zastupiteľského úradu Českej republiky v RF, na organizovaní ktorej sa výraznou
mierou podieľala prevádzka SÚZA Moskva.

Prevádzka SÚZA Moskva pripravila v reštaurácii Slovenského domu aj niekoľko
podujatí pre slovenské podnikateľské subjekty, napr. koncoročná recepcia spoločnosti
Europium, Business raňajky pre 50 hostí spoločnosti Peterka&Partners, dvojdňový
seminár HDTS Group so spoločenským podnikom, prezentácia pre ruské turistické
organizácie, cestovné kancelárie a novinárov spojená s recepciou, prezentácia
slovenských vín spoločnosti Matyšák.

7. Zverejnenie výročnej správy a dátum verejného odpočtu
Výročná správa za rok 2018 bola zverejnená dňa 5. apríla 2019 na stránkach:
Úrad vlády SR

www.uvsr.sk

MZVEZ SR

www.mzv.sk

SÚZA

www.suza.sk

Verejný odpočet sa uskutoční dňa 26. apríla 2019 v čase od 8:00 do 14:00 v sídle SÚZA
na Pražskej 7 v Bratislave, zasadacia miestnosť na šiestom poschodí.

JUDr. Zdenka Uškovitšová
riaditeľka
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