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Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.  
je akciovou spoločnosťou so 100% ma-
jetkovou účasťou štátu. Orientuje sa 
prioritne na poskytovanie služieb diploma- 
tickým misiám pôsobiacim na Slovensku, 
obchodným zastupiteľstvám, zahraničným 
kultúrnym a informačným centrám, 
medzinárodným organizáciám, predsta- 
viteľom vlády, ústredných orgánov štátnej 
správy a ústavným činiteľom Slovenskej  
republiky, ako aj domácim a zahraničným 
fyzickým a právnickým osobám.

Jediným akcionárom spoločnosti je Minis- 
terstvo zahraničných vecí a európskych 
záležitostí Slovenskej republiky. Štatutár- 
nym zástupcom akcionára je minister 
zahraničných vecí a európskych záleži- 
tostí Slovenskej republiky.

Základné imanie akciovej spoločnosti 
vo výške 50 364 400 EUR je tvorené  
nepeňažným vkladom zakladateľa a po- 
zostáva výlučne z nehnuteľností zrušenej 
príspevkovej organizácie Správa služieb 
diplomatickému zboru so sídlom 
Palisády č. 31, 811 06 Bratislava. 
Základné imanie spoločnosti je roz- 
delené na 15 170 akcií, z ktorých každá 
má menovitú hodnotu  3 320 EUR.  Akcie  
spoločnosti  nie  sú  verejne obchodova- 
teľné. Akcionár  vykonáva  svoje  práva   
a povinnosti na základe právnych pred- 
pisov a stanov spoločnosti, predovšetkým 
prostredníctvom valného zhromaždenia  
a dozornej rady.

Obchodné meno: Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Sídlo: Palisády 31, 811 06 Bratislava
IČO: 35 822 163
Právna forma: akciová spoločnosť
Deň založenia: 1. 10. 2001
Výška základného imania: 50 364 400 EUR
Telefón: +421 2 5920 5738
Fax: +421 2 5920 5752
Internet: www.ssdz.sk
E-mail: office@ssdz.sk

Profil spoločnosti

Identifikačné údaje
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• organizačné poradenstvo pre zastupiteľské a iné úrady cudzích štátov na území SR

• administratívne práce pre zastupiteľské úrady cudzích štátov na území SR

• prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb

• obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností

• sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

•          prevádzkovanie zariadení slúžiacich na relaxáciu a regeneráciu

• ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských  
            činností v týchto zariadeniach

• konferenčný servis

• organizovanie kurzov, seminárov a školení

• kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)  
            v rozsahu voľnej živnosti

• kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

• prenájom spotrebného a priemyselného tovaru

• prieskum trhu a verejnej mienky

• reklamná a propagačná činnosť

• automatizované spracovanie dát

• murárstvo

• výkon činnosti stavebného dozoru

• uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien

• uskutočňovanie stavieb a ich zmien

• prevádzkovanie garáži a odstavných plôch

• sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb

• vodoinštalatérstvo a kurenárstvo

• montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení

• dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

• poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

• správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

Predmet podnikania
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Úvodné slovo predsedu predstavenstva  
k činnosti spoločnosti v roku 2014

Rok 2014 bol pre spoločnosť Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. ďalším  úspešným 
rokom. Dôraz na vysoký štandard poskytovaných služieb našim klientom nám opäť vytvo-
ril priestor na udržanie úrovne maximálnej obsadenosti našich objektov. Aj preto môžem 
konštatovať, že sa nám v súlade s podnikateľským plánom podarilo dosiahnuť plánovaný 
hospodársky výsledok, ktorý nám umožní odvod dividend v predpísanej výške.  

Veľkú výzvu v roku 2014 pre nás predstavovalo uvoľnenie administratívnej budovy  
na Grosslingovej ulici, ktorá bola dlhodobo vo výpožičke medzinárodnej organizácie UNDP. 
Pri dnešnej bohatej ponuke podobných priestorov bola obava z neobsadenia budovy  
a následného negatívneho dopadu na spoločnosť reálna. Avšak vďaka našej obchodnej 
stratégii, ktorá spočíva najmä v aktívnej komunikácii a adresnému marketingu spojenému 
s promptným reagovaním na požiadavky potenciálnych klientov, sa nám v krátkom čase 
podarilo podpísať nájomné zmluvy, ktoré nám zabezpečili vyťaženie takmer celej budovy. 
Medzi našich významných klientov sa tak zaradila Kancelária verejného ochrancu práv  
a Medzinárodná organizácia pre migráciu IOM, čím sa nám podarilo naplniť jeden z cieľov, 
a to posilniť postavenie SSDZ, a.s. vo vzťahu k štátnym inštitúciám a medzinárodným orga-
nizáciám.   

Významnou udalosťou pre nás bolo uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom rezidenčného 
bytu pre pána prezidenta s Kanceláriou prezidenta SR. Aj keď je zrejmé, že z dlhodobého 
hľadiska nie je bývanie pána prezidenta týmto vyriešené, som nesmierne rád, že sme  
ako štátna akciová spoločnosť boli pripravení promptne zareagovať na požiadavky 
Kancelárie prezidenta a nájsť vhodné riešenie. 

Pozitívne je tiež možné hodnotiť skutočnosť, že sa nám podarilo nájsť nájomcu na obchod-
ný priestor v Administratívnom centre DIPLOMAT, ktorý tam bude prevádzkovať kaviareň  
s vínotékou na úrovni, ktorá zodpovedá našim predstavám. Táto služba bude vhodne 
dopĺňať koncept nášho administratívneho centra. 

K ďalším úspechom spoločnosti bezpochyby patrí podpísanie dodatkov týkajúcich sa 
predĺženia nájomných zmlúv na prenájom administratívnych priestorov so Zastúpením  
Európskej komisie a Európskeho parlamentu na Slovensku. V záujme zvýšenia efektivi-
ty využitia priestorov SSDZ, a.s. bola podpísaná dohoda so Správou účelových zariadení 
SÚZA, v zmysle ktorej bude pre SÚZA v sídle SSDZ, a.s. na Palisádach 31 vytvorený priestor 
pre jeho dočasné využívanie. Za zmienku tiež stojí úspešné prenajatie dlhodobo neobsa-
denej rezidencie na Porubského ulici významnému klientovi akým je  veľvyslanectvo USA.

V súvislosti s našim strategickým zámerom posilnenia investícií do majetku spoločnosti
a spracovaným dokumentom „Analýza nehnuteľného majetku SSDZ, a.s.“, ktorý popisuje
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stav majetku a identifikuje potrebu jeho obnovy a zhodnotenia, bolo mimo bežných opráv  
a rekonštrukcií zrealizovaných niekoľko významných investičných akcií. 

Uskutočnila sa umelecko-renovačná obnova fasád historických objektov v centre mesta, 
ktoré sú zapísané v Štátnom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok - Kutscherfel-
dov palác na Hlavnom námestí, v ktorom sídli Veľvyslanectvo Francúzka a Palác Nestor 
na Hviezdoslavovom námestí, kde sídli Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko.  
Obe akcie si vyslúžili uznanie odbornej aj laickej verejnosti.

Uskutočnili sme revitalizáciu a redizajn vstupných priestorov a recepcie v Administratívnom 
centre Diplomat. Priestory sú tak v línii náročných požiadaviek našich klientov a radia sa 
k najprestížnejším administratívnym priestorom v Bratislave. Bola realizovaná čiastočná 
rekonštrukcia objektu na Somolického ul., kde sídli Veľvyslanectvo Kubánskej republiky, 
ktorá výrazne zlepšila štandard užívania budovy, boli upravené priestory a zmenená dis-
pozícia v objekte na Gorazdovej ul., ktorý slúži ako rezidencia Veľvyslanectvu Japonska, 
boli uskutočnené stavebné úpravy a rekonštrukčné práce na objekte na Grosslingovej ul., 
ktoré súviseli s prípravou priestorov na prenájom, zrealizovali sa terénne a sadové úpra-
vy záhrady pri bytovom dome na Údolnej ul., rekonštruovali sa byty v našich objektoch 
a mnohé iné. 

Začali prebiehať prípravné práce spojené s redizajnom spoločných priestorov v bytovom 
dome na Jančovej ul. a tiež predprípravné a predrealizačné práce na rozsiahle úpravy  
a rekonštrukciu priestorov v AC Diplomat, ktoré sú spojené s požiadavkami našich nájom-
cov.

Prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže elektronickou aukciou bola úspešne odpre-
daná nehnuteľnosť na Donovalovej ulici, ktorá mala zásadným spôsobom narušenú statiku 
a jej využitie pre potreby SSDZ, a.s. bolo veľmi komplikované a neekonomické. 

V rámci bežnej činnosti bola navrhnutá nová koncepcia a dizajn webovej stránky, ktorá  
je prispôsobená a zodpovedá  novým firemným štandardom spoločnosti. Nová webová 
stránka je viacjazyčná, interaktívna a vhodným spôsobom rozdeľuje poskytované informá-
cie. Tiež sa nám podarilo vysporiadať s personálnymi zmenami v rámci spoločnosti vo vzťa-
hu k plánovaným odchodom niektorých zamestnancov na vyslania do zahraničia, ako aj  
s odchodmi neplánovanými.

Na záver by som rád uviedol, že dobré výsledky sa nám darí dosahovať najmä vďaka tímovej 
práci a profesionálnemu prístupu všetkých zamestnancov SSDZ, a.s., ktorí si uvedomujú, 
že našou pridanou hodnotou je najmä individuálny a osobný prístup ku každému klien-
tovi. Aj v budúcom období budeme klásť dôraz na vysokú úroveň poskytovaných služieb, 
budeme naďalej vyhľadávať nové možnosti zvyšovania výnosov a budeme pokračovať  
v zodpovednom zhodnocovaní majetku spoločnosti.
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Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 
bola založená zakladateľskou listinou dňa 
1. 10. 2001 v nadväznosti na uznesenie 
vlády č. 746 zo dňa 15. 8. 2001, ktorou vlá-
da schválila transformáciu príspevkovej or-
ganizácie Správa služieb diplomatickému 
zboru na akciovú spoločnosť so 100%-nou 
majetkovou účasťou štátu.

Spoločnosť prevzala všetky práva a zá- 
väzky zrušenej príspevkovej organizácie  
Správa služieb diplomatickému zboru. 
Vklad majetku štátu do spoločnosti 
odsúhlasila vláda SR uznesením č. 746 
dňa 15. augusta 2001 v súlade s § 13  
ods. 7 písm. b) bod 2 zák. č. 278/1993 Z.z. 
o správe majetku štátu v platnom znení. 
Do obchodného registra Okresného súdu 
Bratislava I bola spoločnosť zapísaná dňa 
15. 10. 2001, odd. Sa vložka č. 2834/B.

Hlavný predmet činnosti spoločnosti spočí-
va v prenájme vlastných bytových a neby-
tových priestorov a objektov. Ide o moderné 
a historické budovy v atraktívnych lokali- 
tách Bratislavy, ktoré dosahujú vysoký  
európsky štandard.

Medzi poskytované služby, ktorých opod-

statnenosť a dôležitosť za posledné roky 
pre spoločnosť významne vzrástla, patrí 
správcovská činnosť. Tá so sebou prináša 
množstvo technických, ekonomických, 
prevádzkových a právnych činností. Na ich 
zabezpečenie je potrebná skúsenosť,  
ktorú SSDZ, a.s. nadobudla dlhoročnou 
správou vlastných objektov.

SSDZ, a.s.   zároveň   poskytuje  široký  
komplex  služieb  spojených  s  bývaním.   
Ide  najmä  o domovnícke  služby,  upra-
tovanie  spoločných  priestorov,  úpravy   
a udržiavanie záhrad, monitoring a ochra-
nu objektov a kancelárskych priestorov, 
bežné stavebné úpravy menšieho rozsa-
hu. Komplexnosť poskytovaných služieb  
SSDZ, a.s. dopĺňa realitná a sprostredko-
vateľská činnosť v oblasti realít, investičná 
a stavebná činnosť.

V každej oblasti svojej činnosti spoločnosť 
kladie dôraz na kvalitu služieb, ktorá spočí-
va v diskrétnom, individuálnom a adres-
nom prístupe ku každému klientovi. 

Činnosť spoločnosti nemá vplyv na životné 
prostredie.

História a filozofia spoločnosti

Orgány spoločnosti
Valné zhromaždenie

Je najvyšším orgánom spoločnosti. 
Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť má 
len jedného akcionára, vykonáva pôsob-
nosť valného zhromaždenia Ministerstvo 
zahraničných vecí a európskych záleži-

tostí SR. Štatutárnym zástupcom jediného  
akcionára je od 04. 04. 2012 podpredse-
da vlády SR a minister zahraničných vecí  
a európskych záležitostí pán Miroslav  
Lajčák.
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Predstavenstvo spoločnosti

Je štatutárnym orgánom spoločnosti.  
Je oprávnené konať v mene spoločnosti  
vo všetkých záležitostiach spoločnosti, 
pokiaľ nie sú zákonom alebo stanova-
mi vyhradené valnému zhromaždeniu  
alebo dozornej rade.

ZLOŽENIE PREDSTAVENSTVA  
V ROKU 2014:

Ing. Marek Černý (predseda) 
od 18.04.2012

Ing. Norbert Part 
od 18.04.2012

Ing. Boris Šturc, CSc. 
od 18.04.2012

Dozorná rada

Je najvyšším kontrolným orgánom spoloč- 
nosti. Dozorná rada dohliada na výkon 
pôsobnosti predstavenstva a uskutočňo-
vanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
 

ZLOŽENIE DOZORNEJ RADY 
V ROKU 2014:

Ing. Pavol Sýkorčin (predseda) 
od 16.08.2013

Ing. Silvia Toldyová 
od 16.08.2013

Ing. Tibor Králik 
od 16.08.2013  do 17.09.2014

Ing. František Zemanovič, CSc.      
od 18.09.2014

Odmeny členov štatutárnych a iných 
orgánov v spoločnosti

Odmeny za rok 2014 boli vyplatené členom 
predstavenstva vo výške 47 848,68 EUR 
a členom dozornej rady vo výške 0 EUR. 
Vzhľadom na skutočnosť, že členovia  
dozornej rady SSDZ, a.s. sú štátnymi 
zamestnancami, nemajú nárok na výplatu 
odmien za výkon funkcie.

Štruktúra odmeny predsedu/člena predsta- 
venstva je stanovená v súlade so Zása- 
dami výberu, riadenia a odmeňovania 
zástupcov štátu v spoločnostiach s majet-
kovou účasťou štátu, schválenými valným 
zhromaždením spoločnosti v nadväznos- 
ti na Uznesenie vlády SR č. 159/2011  
zo dňa 2. marca 2011. 

Podľa  návrhu  na  rozdelenie  zisku  za  rok 
2014 boli stanovené odmeny zo zisku 
určeného na rozdelenie  vo forme tantiém  
vo výške  19 900 EUR.

Informácia o zmluvách o poskytnutí úve-
ru, pôžičky, o prevode majetku spoločnos- 
ti, alebo užívaní majetku podniku, ktoré 
spoločnosť uzatvorila s osobami uve-
denými v § 196a  Obchodného zákonníka.

V sledovanom období neboli spoloč- 
nosťou uzatvorené žiadne zmluvy  
o poskytnutí úveru, pôžičky,  o  prevode   
majetku  spoločnosti,  alebo  užívaní   
majetku  podniku  s  osobami  uvedenými   
v § 196a  Obchodného zákonníka.
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Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra spoločnosti Správa 
služieb diplomatickému zboru, a. s. je u- 
pravená organizačným poriadkom. Základ 
v riadení činnosti spoločnosti tvorí di- 
vizionálne riadenie. Spoločnosť sa organi-
začne skladá z odborov, ktoré sa vnútorne 
členia na oddelenia a samostatných  
referentov. Základným organizačným  
útvarom a stupňom riadenia je odbor,  
ktorý zabezpečuje uzavretý okruh stano-
vených  činností.  Oddelenia  a   samostatní 
 referenti   zabezpečujú   výkon   vecne   uce-
lenej   a špecificky vymedzenej odbornej 
problematiky v rámci príslušného odboru.

Organizačná štruktúra k 31. 12. 2014 po-
zostáva z dvojodborového riadenia, ktoré 
predstavuje  ekonomický odbor a kance- 
lária generálneho riaditeľa. Ekonomický 
odbor je odborom, ktorý zodpovedá 
za finančnú, rozpočtovú a investičnú 
politiku spoločnosti a riadenie ľudských 
zdrojov. Súčasne  predstavuje výkonný 

odbor, ktorý zabezpečuje všetky investičné 
činnosti, komplexný výkon správy  nehnu- 
teľností  a technických  činností.  Riaditeľ 
kancelárie generálneho riaditeľa zodpo- 
vedá za obchodnú politiku spoločnosti,  
zabezpečuje príjmy organizácie a koordinu-
je činnosť odborov, oddelení a pracovných 
skupín podľa pokynov a rozhodnutí  
generálneho riaditeľa. Kancelária gene- 
rálneho riaditeľa zastrešuje taktiež  
verejné obstarávanie, právne služby, 
vnútorný audit, správu registratúry  
a správu IT systémov a www stránky.  
V priamej riadiacej kompetencii generál- 
neho riaditeľa je poradca generálneho  
riaditeľa, ktorý má postavenie riaditeľa 
odboru. Poradca generálneho  riaditeľa 
spolupracuje pri tvorbe  stratégie  spoloč- 
nosti,   ekonomických   analýz  pre rozho-
dovacie procesy spoločnosti, ako aj pro-
jektov v oblasti ekonomiky, organizácie  
a riadenia.
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Organizačná štruktúra k 31.12.2014
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Hospodárske výsledky spoločnosti

V roku 2014 spoločnosť dosiahla hospo- 
dársky výsledok pred zdanením vo výške 
474 094 EUR. V porovnaní s predchá- 
dzajúcim rokom ide o nárast v objeme 
119 297 EUR. Na uvedenom náraste sa  
vo výraznej miere podieľali tržby z predaja 
dlhodobého majetku. Pri pohľade na štruk- 
túru výnosov, ktorých výška dosiahla  
objem 4 464 335 EUR možno konštato- 
vať, že na ich dosiahnutí sa viac ako 
86,35%-nou mierou podieľali tržby z pre-
daja služieb v sume 3 855 071 EUR. Podiel 
ostatných výnosov z hospodárskej činnos-
ti v sume 4 515 EUR, výnosov z finančnej  
činnosti v sume 42 119 EUR a výnosu  
z predaja dlhodobého majetku  v  sume  
562 630 EUR na celkových výnosoch bol 
13,65%. Výnosy z bežnej činnosti boli 
postačujúce na splnenie hlavných ukazo- 
vateľov podnikateľského plánu pre rok 
2014. Z uvedeného dôvodu môže byť prí- 

jem z odpredaja nehnuteľnosti na Do- 
novalovej ulici č.3 použitý v plnej výške 
na doplnenie portfólia nehnuteľností 
spoločnosti SSDZ, a.s.
Náklady spoločnosti dosiahli v roku 2014 
výšku 3 990 241 EUR, čím v porovnaní 
s rokom 2013 narástli  o 578 626 EUR.  
V tomto náraste je zohľanený dopad 
zostatkovej ceny z predaja dlhodobého  
majetku  v hodnote 421 313 EUR  
a zvýšené náklady,  ktoré mali  byť podľa 
plánu  na rok 2014 pokryté Investičným 
a rozvojovým fondom až do výšky  
268 000 EUR. Z dôvodu celoročného  
šetrenia nákladov sa podarilo náklady 
vykryť ušetrenými prostriedkami v nákla- 
dových položkách spotreba materiálu, 
energií ako i v mzdových nákladoch a do- 
siahnuť  hospodársky výsledok  aj  bez  plá- 
novaného  čerpania Investičného  fondu.

REKAPITULÁCIA HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI ZA ROK 2014  
V POROVNANÍ S ROKOM 2013
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ZHODNOTENIE STAVU A VÝVOJA MAJETKU SPOLOČNOSTI

Dlhodobý neobežný majetok
Dlhodobý neobežný majetok spoločnosti k 31. 12. 2014 dosiahol úroveň 52 120 887 EUR. 
V porovnaní so stavom v roku 2013 došlo k jeho zníženiu o 1 282 041 EUR. 

Obežný majetok
Obežný majetok spoločnosti k 31. 12. 2014 dosiahol úroveň 3 880 606 EUR. Nárast  
o 1 246 046 EUR oproti roku 2013 bol spôsobený zníženým výdajom na investície, preda- 
jom dlhodobého majetku a zavedením úsporných opatrení v rámci spoločnosti, ktoré  
znížili ostatné výdaje. 

Záväzky spoločnosti
Záväzky spoločnosti dosiahli k  31. 12. 2014 objem 2 900 696 EUR. Spoločnosť zazna- 
menala v porovnaní s minulým rokom nárast hodnoty svojich záväzkov o 104 245 EUR.
 
Vlastné imanie
Vlastné imanie dosiahlo hodnotu 52 958 704 EUR. Podiel vlastného imania na celkových 
aktívach spoločnosti predstavuje 94,51 %.

Predaj majetku
V roku 2014 bol realizovaný predaj dlhodobého majetku, ktorý bol schválený pred- 
stavenstvom, dozornou radou a valným zhromaždením. Jedná sa o predaj nehnuteľností  
na Donovalovej ulici č. 3 v Bratislave s predajnou cenou 600 000 EUR s DPH. Zároveň 
bol zrealizovaný odpredaj motorového vozidla, ktoré bolo v majetku spoločnosti od roku 
2004. K jeho odpredaju sa pristúpilo z dôvodu neefektívnosti jeho prevádzky, ako i z dôvo-
du výmeny vozového parku.

ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2014
O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2014 vo výške 359 952 EUR 
rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu  
je nasledovný:

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | 13
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Sociálna politika spoločnosti

K 31. 12. 2014 mala spoločnosť vytvo- 
rených 31 systemizovaných pracovných 
pozícií. Stabilizoval sa počet  a štruktúra 
zamestnancov. Účinnosť rozmiestnenia 
ľudských  zdrojov je navrhnutá tak, aby 
bola zabezpečená efektívnosť a výkonnosť 
spoločnosti.

V oblasti sociálnej politiky, rovnako ako 
v minulých rokoch, aj v roku 2014 získa-
li  zamestnanci spoločnosti  rôzne  výhody  
formou  peňažných  a  nepeňažných  príj- 
mov  -  príspevky na regeneráciu a stravo-
vanie, príspevok na doplnkové dôchod-
kové sporenie. Spoločnosť kladie dôraz  
aj na ďalšie vzdelávanie všetkých za- 
mestnancov v súlade s potrebami rozvoja 
a celkovou stratégiou.

V  roku 2014 došlo v zmysle Kolektívnej 
zmluvy k úprave základných miezd pra-
covníkov spoločnosti zvýšením o 2,5 %. 

SOCIÁLNY FOND

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu 
v priebehu roku 2014

Časť sociálneho fondu sa v súlade  
so zákonom o sociálnom fonde tvorí po-
vinne na ťarchu  nákladov.  Sociálny   fond   
sa  v   roku   2014   čerpal  na  zabezpeče-
nie   stravovania   zamestnancov  a  regene- 
ráciu pracovnej sily.  

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | 15
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Výhľad na rok 2015

Modernizácia objektu -  
Administratívne centrum Diplomat, 
Palisády 29
Stavebné a bezpečnostné úpravy  
objektu na základe požiadaviek   
Európske komisie a Európskeho 
parlamentu
Správa služieb diplomatickému  zboru, a.s.  
v roku 2014 zabezpečila projektové práce 
a inžiniersku činnosť súvisiacu s potreb-
nými povoleniami pre začatie stavebných 
prác smerujúcich  k modernizácii  objek-
tu. V roku 2015  sa zrealizuje v objekte 
Administratívneho  centra rekonštrukcia 
vykurovacieho systému, modernizácia 
vzduchotechniky, klimatizácie, elektro- 
nického zabezpečovacieho systému,  
modernizácia technickej infraštruktúry  
na zníženie spotreby energií a úprava 
priestorov v súvislosti s osobami s ob-
medzenou schopnosťou pohybu a orientá-
cie, aby objekt zodpovedal technickým  
a bezpečnostným požiadavkám kladeným  
na objekty tohto typu. Keďže v objekte síd-
li aj Európska komisia a Európsky parla-
ment, jedná sa aj o významnú prezentáciu 
pri príležitosti, kedy Slovensko bude v dru- 
hom polroku 2016 predsedať Rade EÚ. 

Obnovy bytových  domov v portfóliu  
SSDZ, a.s.
Správa služieb  diplomatickému  zboru, a. s. 
má  vo  svojom portfóliu  šesť bytových 
domov. Pre postupné zabezpečenie obno- 
vy bytových  domov plánujeme v obdo- 
bí neustáleho rastu cien za energie  
v roku 2015 pokračovať v zlepšení ich ener- 
getickej hospodárnosti. V roku 2015  
bude spracovaná projektová dokumentácia 
pre obnovu a zateplenie fasády bytového  

domu Čmeľovec 2-10. Pri napredovaní 
technického a technologického rozvoja  
a so zvyšujúcimi  sa užívateľskými  nárokmi  
na technické zariadenia budú zmodernizo-
vané výťahy v bytovom dome na Čmeľovci 
2-10 a Palisádach  6. Súčasne bude zmo- 
dernizovaný vykurovací systém, a to kon- 
krétne pre byty v objekte Podjavorinskej 4 
a zmodernizovaná  prečerpávacia stanica 
odpadových  vôd pre objekt Údolná 7.

Obstaranie nehnuteľnosti 
Hlavný  predmet  činnosti  Správy  služieb  
diplomatickému   zboru,  a.s.  (ďalej  len  
„SSDZ, a.s.“)  spočíva  v  prenájme  neh- 
nuteľností  a komplexných  službách  spo-
jených  so správou bytových a nebytových 
priestorov najmä  pre pracovníkov cudzích 
zastupiteľských úradov, medzinárodných 
organizácií a zahraničných firiem pôsobia-
cich na Slovensku. Spoločnosť prenajíma 
najmä vlastné bytové a nebytové priestory 
a objekty vysokého štandardu  situované    
v atraktívnych  lokalitách   hlavného  mes-
ta. Každá nehnuteľnosť sa postupne 
fyzicky i ekonomicky opotrebúva. Z tohto 
dôvodu je nutné majetok  obnovovať, resp.  
za účelom rozšírenia činnosti (zisku) zabez-
pečiť nový a je zrejmé, že bez investovania  
do zhodnocovania nehnuteľností nemôže 
spoločnosť dosahovať dlhodobý rozvoj  
a ekonomickú prosperitu. Z uvedeného  vyp- 
lynula požiadavka na obstaranie nového 
majetku do  portfólia SSDZ, a.s., ktorý 
zabezpečí pravidelný príjem v rámci jeho 
prenájmu. Na nákup  novej  nehnuteľnosti  
SSDZ, a.s.  použije   prostriedky   získané   
predajom   nehnuteľnosti   na Donovalovej 
ulici č.3 v Bratislave, ktorý  sa uskutočnil   
v roku 2014. 
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