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Vážení klienti, akcionári, obchodní partneri,
Správa služieb diplomatickému zboru, akciová spoločnosť, je obchodná spoločnosť so 100 %-ou majetkovou účasťou 

štátu, Slovenskej republiky. Zástupcom akcionára je minister zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Spoločnosť sa z príspevkovej organizácie na obchodnú spoločnosť transformovala na základe rozhodnutia vlády 

č. 746 zo dňa 15. augusta 2001. Transformácia mala dokázať životaschopnosť spoločnosti, nezávislej na príspevkoch 
zo štátneho rozpočtu, ktorá naopak začne prispievať do štátneho rozpočtu formou svojich odvodových 
povinností, najmä formou dividend. Správnosť tohto rozhodnutia potvrdili v nasledujúcich rokoch jej rastúce kladné 
hospodárske výsledky a výška odvodov dividend do štátneho rozpočtu.  

Rok 2005 bol pre našu spoločnosť rokom významných zmien, ktoré sa prejavili jej reštrukturalizáciou. Ich spoločným 
menovateľom bola snaha nadviazať na budovanie modernej spoločnosti s jasne definovanou ponukou produktov a služieb 
a zamerať sa výlučne na core business spoločnosti. Tým je poskytovanie komplexných služieb spojených s prenájmom 
a správou bytových a nebytových priestorov so zameraním na zahraničné diplomatické misie akreditované v Slovenskej 
republike. Funkciu plnenia úloh štátu naša spoločnosť zabezpečila.

Spoločnosť nemohla v roku 2005 rozvíjať svoje aktivity v expanzii na voľnom realitnom trhu a v kooperácii 
na developerských projektoch a činnostiach, ktoré prinášajú zisk. Na strane druhej bola na ňu kladená zvýšená odvodová 
povinnosť voči štátnemu rozpočtu vo výške 60 mil. Sk, čo predstavuje 8,5 – násobný nárast oproti roku predchádzajúcemu.  

Tieto skutočnosti dominantne ovplyvnili život spoločnosti. Hľadali sme spôsoby vedúce k splneniu záväzku. 
Nárast zisku z vlastnej hospodárskej činnosti, racionalizácia nákladov a predaj majetku nesúvisiaceho s core 
businessom, boli týmito spôsobmi vedúcimi k úspešnému dosiahnutiu stanoveného cieľa.

Spoločnosť dosiahla v roku 2005 podľa slovenských účtovných štandardov zisk vo výške 70,6 mil. Sk. 
Bilančná suma predstavovala ku koncu roka hodnotu 1.872 mil. Sk.

Týmto vyjadrujem úctu a vďaku všetkým svojím spolupracovníkom, ktorých dobre vykonaná práca bola 
nevyhnutne potrebná, ako súčasť celkového úspechu. Úspech je priamo spojený so spokojnosťou 
našich klientov, ktorých počet kontinuálne stúpa. A spokojnosť klientov, vyjadrená vo výnosoch, je jedným 
z hlavných a merateľných kritérií úspechu. Verím, že profesionalita, cieľavedomosť, zodpovednosť a spolupatričnosť 
so spoločnosťou sú zárukami aj budúcich úspechov. 

Osobitné poďakovanie patrí členom dozornej rady, ktorých stanoviská sa ukázali dôležitým a správnym ukazovateľom 
v symbióze s riadením spoločnosti.

Pochopenie a podpora zástupcu akcionára, ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky, znamenala pre nás aj vysokú 
morálnu hodnotu. 

Mimoriadne poďakovanie patrí naším klientom, ktorých dôvera pre nás znamená pocit spokojnosti, 
ale aj záväzok a výzvu k udržaniu a zlepšovaniu kvality našich služieb a vzťahov.

Generálnemu riaditeľovi je 
podriadený:

- finančný odbor
- právny odbor
- technický odbor
- kancelária generálneho riaditeľa
- interný audit 

Generálny riaditeľ

Ing. Peter Osvald
generálny riaditeľ



Zhodnotenie činnosti interného auditu za rok 2005 
 

Interný audit zabezpečuje predovšetkým kontrolu 
činností spoločnosti v jej štruktúrach a systémoch, 
kontrolu dodržiavania zákonov v podmienkach SSDZ, a.s., 
všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných 
predpisov spoločnosti.

Interný audit v rámci výkonu kontrol posudzuje 
správnosť pracovných postupov, poukazuje na riziká 
a v prípade zistenia metodicky neriešených skutočností 
vo vnútorných predpisoch spoločnosti tieto postupuje 
na doriešenie príslušným organizačným útvarom. 

Kontrolná činnosť Interného auditu v roku 2005 bola 
zameraná hlavne na kontrolu dodržiavania interných 
predpisov upravujúcich spôsob obstarávania tovarov, prác 
a služieb, postup pri vymáhaní pohľadávok, vedenie 
pokladnice, formálne náležitosti dodávateľských faktúr, 
doriešenie výsledkov z inventarizácie majetku a preverenie 
platnosti príkazov a pokynov generálneho riaditeľa.

Závery z vykonaných kontrol za rok 2005 a prijaté opatrenia 
viedli k zlepšeniu pracovných postupov a komunikácie, 
efektívnejšiemu výkonu pracovných činností a k odstráneniu 
niektorých drobných nedostatkov v činnosti spoločnosti.

Zhodnotenie činnosti kancelárie generálneho riaditeľa 
za rok 2005

Kancelária generálneho riaditeľa sa v roku 2005 
venovala najmä plánovaniu a organizovaniu pracovného 
programu generálneho riaditeľa a poskytovala 
všestrannú asistenciu pri výkone organizačno- 
administratívnych činností organizácie. Zabezpečovala 
kontakt generálneho riaditeľa s verejnými inštitúciami, 
zahraničnými zastupiteľskými úradmi pôsobiacimi 
na území SR, ústavnými činiteľmi. Po protokolárnej 
stránke organizovala stretnutia, návštevy a prijatia 
u generálneho riaditeľa.

Kancelária generálneho riaditeľa počas roka pripravovala 
pracovné porady  vedenia spoločnosti, vypracovávala 
zápisy z porád a zabezpečovala kontrolu plnenia 
termínov jednotlivých úloh. Viedla spisovú 
agendu generálneho riaditeľa a zabezpečovala interný 
audit v súlade s registratúrnym poriadkom.

Ing. Dagmar Dlhopolčeková
vedúca kancelárie generálneho riaditeľa
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Profil spoločnosti

Základné imanie akciovej spoločnosti vo výške 1.517.000.000,- Sk je tvorené 
nepeňažným vkladom zakladateľa a pozostáva výlučne z nehnuteľností zrušenej 
príspevkovej organizácie Správa služieb diplomatickému zboru, so sídlom 
Palisády č. 31, 811 06 Bratislava.

Jediným zakladateľom a akcionárom spoločnosti je Ministerstvo zahraničných 
vecí Slovenskej republiky. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 15.170 akcií, 
z ktorých každá má menovitú hodnotu 100.000,- Sk. Akcie spoločnosti nie sú verejne 
obchodovateľné.

Obchodné meno Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Sídlo Palisády 31, 811 06 Bratislava

IČO 35 822 163

Právna forma akciová spoločnosť

Deň založenia 01. 10. 2001

Výška základného imania 1 517 000 000 Sk

Telefón +421 2 5920 5711

Fax +421 2 5441 5502

http:// www.ssdz.sk

e-mail office@ssdz.sk

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
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Predmet podnikania
• organizačné poradenstvo pre zastupiteľské 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 živností (veľkoobchod)  
      v rozsahu voľnej živnosti

• kúpa tovaru za účelom 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 drobných, jednoduchých stavieb a ich zmien

• uskutočňovanie stavieb a ich zmien

• prevádzkovanie garáží a odstavných plôch

• sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
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Správa služieb diplomatickému zboru, akciová spoločnosť, bola založená 
zakladateľskou listinou dňa 01. 10. 2001 v nadväznosti na uznesenie vlády č. 746 zo dňa 
15. 08. 2001, ktorou vláda schválila transformáciu príspevkovej organizácie Správa služieb 
diplomatickému zboru na akciovú spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou štátu. 

Spoločnosť prevzala všetky práva a záväzky 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 Zz o správe majetku štátu v platnom znení.

Do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I bola spoločnosť zapísaná dňa 
15. 10. 2001, vložka č. 2834/B. 

Transformácia príspevkovej organizácie na akciovú obchodnú spoločnosť bola 
dôležitým faktorom zmeny v myslení zamestnancov v prospech rastu profesionality, 
kvality a efektívnosti odvedenej práce na všetkých úrovniach. Uplynulé obdobie 
prechodu bolo sprevádzané nielen potrebou zmien v interných procesoch, ale dotklo 
sa i klientov a obchodných partnerov.

Spoločnosť vstúpila na trh s ambíciou nadviazať na vytvorené renomé, tradíciu 
a rokmi nadobudnuté skúsenosti s cieľom naďalej rozvíjať a udržať si dôveru svojich 
klientov. Zamerala sa na ďalšie zdokonaľovanie kvality a rozsahu poskytovaných služieb. 
V podnikateľskej činnosti položila základy pre rozvoj nových podnikateľských aktivít 
aj v oblasti investícií do realitnej a stavebnej činnosti. V oblasti rozvoja spoločnosti 
sa zvýraznila potreba investičnej činnosti spoločnosti, inovácie a zhodnocovania 
majetku so zameraním na rekonštrukciu a modernizáciu objektov SSDZ, a.s. 
Významnou činnosťou spoločnosti vykonávanou od roku 2001 je správa veľkých 
objektov, budov a rezidencií pre iné organizácie a inštitúcie.

V roku 2004 SSDZ, a.s., ukončila a uviedla do prevádzky doteraz najväčšiu investíciu 
vo svojej histórii. Vybudoval sa komplex s názvom Administratívne centrum Diplomat. 
Majú v ňom svoje sídlo Európska komisia, Európsky parlament, viaceré diplomatické 
misie a zahraničné organizácie. 

Súčasne sa v tomto roku rozvinula etapa reštrukturalizácie so zameraním na zhodno-
covanie majetku spoločnosti s cieľom postupne vybudovať ucelený komplex objektov a 
služieb, ktoré budú využívať diplomatické misie a medzinárodné organizácie akreditované 
v Slovenskej republike. 

História spoločnosti
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Orgány spoločnosti
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Vzhľadom na skutočnosť, 

že spoločnosť má len jedného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia 
Ministerstvo zahraničných vecí SR, zastúpené ministrom zahraničných vecí pánom 
Eduardom Kukanom.

Predstavenstvo spoločnosti je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať 
v mene spoločnosti vo všetkých záležitostiach spoločnosti.

Zloženie predstavenstva:

Ing. Peter Osvald
predseda predstavenstva (od 28. 04. 2005)

JUDr. Ivo Hlaváček, PhD.
predseda predstavenstva (do 29. 03. 2005)

JUDr. Ivan Mihalovič
člen predstavenstva

Mgr. Tomáš Szabo
člen predstavenstva
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Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dozorná rada dohliada 
na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti 
a kontroluje, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa 
podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s platnými právnymi predpismi, 
stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.

Zloženie dozornej rady:

Ing. Milan Tancár, predseda dozornej rady ( od 08. 03. 2005 )

Ing. Ján Bratko, predseda dozornej rady ( do 08. 03. 2005 )

Ing. Juraj Müncner, člen dozornej rady

JUDr. Barbara Brvnišťanová, členka dozornej rady

Ing. František Zemanovič, člen dozornej rady ( od 08. 03. 2005 )

Ing. Pavol Bero, člen dozornej rady ( od 28. 10. 2005 )

Ľubomír Golian, člen dozornej rady ( do 08. 03. 2005 )

Katarína Pozdechová, členka dozornej rady ( do 28. 10. 2005 )



Slovo riaditeľa finančného odboru
Finančný odbor je, tak ako to vyplýva z náplne práce útvarov spadajúcich do jeho pôsobnosti,  v našej 

spoločnosti „obslužným“ odborom, ktorý zabezpečuje komplexné sledovanie finančnej, rozpočtovej, 
investičnej a úverovej politiky, personálnych a mzdových náležitostí zamestnancov a všetky činnosti 
súvisiace s propagáciou spoločnosti.

Rok 2005 bol pre náš odbor rokom zmien, v ktorom odbor participoval na zadefinovaní novej 
marketingovej, komunikačnej a personálnej stratégie spoločnosti. V nadväznosti na ne sme 
rozpracovali novú personálnu a mzdovú politiku či zlepšili systém komunikácie s našimi klientmi. 
V ekonomickej oblasti sme s cieľom zefektívniť a zjednodušiť systém účtovníctva a výkazníctva 
implementovali a od 1. 1. 2006 uviedli do ostrej prevádzky nový ekonomický softvér a vytvorili 
nové interné predpisy prispôsobené na nové podmienky.

V budúcnosti odbor nadviaže na procesy naštartované v roku 2005, zameria sa na rozvíjanie 
nadobudnutých skúseností a ďalšie zvýšenie efektívnosti a kvality vykonávanej práce. 
V nasledujúcom roku chceme pokračovať v zjednodušovaní jednotlivých procesov formou zavádzania 
nových elektronických systémov s cieľom optimalizovať výkony zamestnancov.

Ing. Pavol Bero
riaditeľ finančného odboru

Finančnému odboru sú priamo 
podriadené:

- finančné oddelenie a evidencia  
  majetku  
- komunikácia a organizácia
- správa informačných systémov
- riadenie ľudských zdrojov

Finančný odbor



Zhodnotenie činnosti finančného oddelenia a evidencie 
majetku za rok 2005 

Naše oddelenie každoročne zabezpečuje  prípravu strategického 
plánu spoločnosti ako aj jeho mesačné vyhodnocovanie. Pripravuje 
finančné výkazy pre spoločnosť na mesačnej báze. 

Hlavnými aktivitami nášho oddelenia je metodika účtovníctva, vede-
nie hlavnej účtovnej knihy, správa daní, vypracovanie všetkých druhov 
výkazov,  zabezpečenie centrálnej evidencie majetku, účtovanie 
majetku, tvorba metodiky súvisiaca s majetkom, evidencia 
a účtovanie dodávateľských a odberateľských faktúr, finančné 
operácie, pokladnica, banka, manuálne operácie, tvorba a aktualizácia 
účtovného rozvrhu, koordinácia účtovnej závierky a príprava podkladov 
k ročnej účtovnej závierke za spoločnosť ako celok. Úlohy 
nášho oddelenia sme zvládli k spokojnosti aj keď je vždy čo 
vylepšovať.  Koncom roka 2005 sme  pripravovali obeh dokladov 
pre nový ekonomický softvér, metodiku účtovania mjetku, 
metodiku účtovania zásob, ktorú sme  úspešne zvládli a naštartovali 
od 01. 01. 2006.

Hlavným cieľom do budúcnosti je novelizácia smerníc v oblasti 
účtovníctva, výkonu investičných akcií, správcovstva, zvýšenie kvality 
a efektívnosti metodiky účtovníctva a účtovania, kvality výkazov 
a daňová optimalizácia.

Zhodnotenie činnosti PR manažéra za rok 2005
Úlohou PR manažéra v našej spoločnosti je budovanie a udržiavanie 

dobrých vzťahov a kontaktov SSDZ, a.s., s diplomatickým zborom 
akreditovaným pre SR, MZV SR, médiami, zahraničnými 
spoločnosťami pôsobiacimi na Slovensku, našimi klientmi a nájomníkmi.

Pri hodnotení činnosti za rok 2005 by som rada spomenula niekoľko 
podujatí, na ktorých príprave sme sa aktívne podieľali. Už tradične 
sme v úzkej spolupráci s MZV SR zorganizovali Veľvyslanecký 
tenisový turnaj a Diplomatický tenisový turnaj. Tieto podujatia 
s dlhoročnou tradiciou sa stali neodmysliteľnou súčasťou športového 
kalendára každého nadšenca tenisu z diplomatických kruhov. 
Sme hrdí, že sme aj my prispeli k hladkému a vydarenému 
priebehu oboch turnajov. Ďalšou výzvou pre nás bola 
príprava prvého ročníka Golfového diplomatického turnaja 
a participácia pri organizovaní plesu MZV SR.

Okrem podujatí usporiadaných v spolupráci s MZV SR, sme 
pripravili aj podujatia pre našich klientov a zamestnancov. Medzi 
ne možno zaradiť aj Medzinárodný deň detí či Mikuláš, ktorých 
hlavným znakom v roku 2005 bola vynikajúca atmosféra plná 
detského smiechu, či vianočnú recepciu zamestnancov SSDZ, a.s., 
a Správy účelových zariadení MZV SR.

Na záver si dovolím konštatovať, že úroveň prezentácie 
našej spoločnosti sa v roku 2005 opäť zvýšila, čo nás inšpiruje 
k ešte väčšiemu úsiliu pri plnení vytýčených úloh a neustálemu 
zlepšovaniu našej práce.

Ing. Monika Mutná
vedúca finančného oddelenia

Mgr. Renáta Danková
PR manažér
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Členovia orgánov spoločnosti, ktorí sú štátnymi zamestnancami, nemajú nárok 
na výplatu odmien za výkon funkcie. Odmeny za rok 2005 boli vyplatené členom 
predstavenstva v hodnote 1.275.362,- Sk a členom dozornej rady vo výške 
1.010.196,- Sk.

Mesačné odmeny členom orgánov spoločnosti boli stanovené násobkom priemernej 
mzdy dosiahnutej v spoločnosti za predchádzajúci rok nasledovne:

• predseda predstavenstva 1,5 násobok priemernej mzdy

• členovia predstavenstva 1,2 násobok priemernej mzdy

• predseda dozornej rady 1,2 násobok priemernej mzdy

• členovia dozornej rady 1,0 násobok priemernej mzdy

V roku 2004 spoločnosť na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia 
nevyplatila členom predstavenstva a členom dozornej rady žiadne odmeny 
zo zisku určeného na rozdelenie – tantiémy. Podľa návrhu na rozdelenie zisku za rok 
2005 sú tantiémy stanovené celkovo vo výške 1.092.000,- Sk.

Odmeny členov štatutárnych a iných 
orgánov spoločnosti



Kancelária GR (3)

Finančný odbor
(14)

Právny odbor
(18)

Riaditeľ
finančného odboru

Asistent

Finančné oddelenie
a evidencia majetku 

Referent organizácie
a komunikácie

Riadenie ľudských
zdrojov

Správa informačných
systémov

Riaditeľ
právneho odboru

Asistent

Oddelenie
právnych služieb

Obstarávanie

Oddelenie správy
bytových a nebytovych

priestorov

Oddelenie
realitných služieb

Riaditeľ
technického odboru

Asistent

Stredisko technických
činností

Oddelenie
hospodárska správa

Oddelenie investičné

Generálny riaditeľ
(64)

Interný audit (1)

Technický odbor
(27)

13

Organizačná štruktúra
Organizačná štruktúra SSDZ, a.s., je upravená Organizačným poriadkom. Základ 

v riadení činnosti spoločnosti tvorí divizionálne riadenie. Spoločnosť sa organizačne 
skladá z odborov, ktoré sa vnútorne členia na oddelenia a samostatných referentov. 
Základným organizačným útvarom a stupňom riadenia je odbor, ktorý zabezpečuje 
uzavretý okruh stanovených činností. Oddelenia a samostatní referenti 
zabezpečujú výkon vecne ucelenej a špecificky vymedzenej problematiky v rámci 
príslušného odboru.

SSDZ, a.s., sa člení na tri samostatné odbory, a to:

• finančný odbor

• právny odbor 

• technický odbor 

Vedúcimi zamestnancami SSDZ, a.s., sú generálny riaditeľ, riaditelia odborov a vedúci 
oddelení.
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Prehľad hlavných ukazovateľov spoločnosti

Ukazovateľ Merná 
jednotka  2002 2003 2004 2005

Výnosy tis. Sk 128 166 184 833 211 047 301 215

z toho tržby za služby tis. Sk 120 205 113 569 127 599 145 238

Náklady tis. Sk 115 586 178 186 201 405 230 617

z toho odpisy dlhodobého majetku tis. Sk 32 542 32 783 38 331 33 598

Pridaná hodnota tis. Sk 79 723 74 218 72 099 102 422

Výsledok hospodárenia z hospodárskej 
činnosti tis. Sk 9 937 6 558 22 237 78 387

Výsledok hospodárenia pred zdanením tis. Sk 12 580 6 647 9 642 70 598

Výsledok hospodárenia po zdanení tis. Sk 6 132 5 696 9 782 55 385

Majetok celkom tis. Sk 1 673 804 1 787 310 1 812 437 1 871 802

z toho neobežný tis. Sk 1 571 617 1 764 902 1 737 364 1 682 698

         obežný tis. Sk 100 474 21 104 73 804 188 086

Vlastné imanie tis. Sk 1 577 150 1 577 915 1 585 217 1 648 203

Základné imanie tis. Sk 1 517 000 1 517 000 1 517 000 1 517 000

Záväzky tis. Sk 88 386 200 724 212 851 209 141

Bežná likvidita 1,0 - 2,0 1,14 0,33 2,60 5,84

Priemerná doba inkasa pohľadávok Deň 8 9 14 106

Priemerná doba splácania krátkodobých 
záväzkov Deň 260 238 112 43

Celková zadĺžennosť < 0,7 0,05 0,11 0,12 0,12

Priemerný stav pracovníkov 58 59 65 67

Rentabilita vlastného kapitálu % 0,80 0,42 0,61 4,28

Rentabilita tržieb % 9,82 3,60 4,57 23,44
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V roku 2005 spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok vo výške 70.598 tis. Sk 
pred zdanením. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o nárast v sume 60.956 tis. Sk. 
Táto skutočnosť umožňuje realizovať plánované rozdelenie čistého zisku v súlade 
s požiadavkami akcionára na odvod dividend a podnikateľským plánom na rok 2005.

Pri pohľade na štruktúru výnosov, ktoré dosiahli celkovú sumu 301.215 tis. Sk, 
možno konštatovať, že na ich dosiahnutí sa najväčšou mierou podieľali tržby z predaja 
dlhodobého majetku v sume 150.441 tis. Sk a tržby z predaja služieb, ktoré dosiahli 
145.238 tis. Sk. Oproti predchádzajúcemu obdobiu sa dosiahlo zvýšenie celkových 
výnosov o 42,72 %. Dosiahnuté tempo rastu výnosov bolo podstatne vyššie ako tempo 
rastu nákladov, dôsledkom čoho došlo k výraznému zvýšeniu hospodárskeho výsledku 
spoločnosti. 

Náklady spoločnosti dosiahli v roku 2005 výšku 230.617 tis. Sk vrátane dopadu 
zostatkovej ceny z predaja dlhodobého majetku v hodnote 101.174 tis. Sk. Práve 
dopad zostatkovej ceny z predaja dlhodobého majetku bol príčinou nárastu nákladov 
v roku 2005. Náklady bez vplyvu predaja dlhodobého majetku v predchádzajúcom roku 
klesli v porovnaní s rokom 2004 o 18.272 tis. Sk.

V súlade s hlavným poslaním spoločnosti zabezpečovala Správa služieb 
diplomatickému zboru, a.s., predovšetkým prenájom nehnuteľností, bytov 
a nebytových priestorov. Rovnako zabezpečovala opravy a údržbu týchto objektov, služby 
nevýrobnej povahy a uspokojovanie iných potrieb zastupiteľských úradov, 
ich predstaviteľov a zamestnancov, ako aj sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností 
a investičnú činnosť.

Rekapitulácia výsledkov hospodárskej činnosti za rok 2005 

  Pozn.: (+ = zisk, - = strata)

Ekonomika spoločnosti

Spoločnosť vykázala za rok v tis. Sk 2005 2004 Rozdiel

výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti + 78 387 + 22 237 + 56 150

výsledok hospodárenia z finančnej činnosti - 7 789 - 12 418 + 4 629

výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 0 - 177 + 177

celkový hospodársky výsledok pred zdanením + 70 598 + 9 642 + 60 956

daň z príjmov za bežnú činnosť + 15 213 - 140 + 15 353

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení + 55 385 + 9 782 + 45 603
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Dlhodobý neobežný majetok spoločnosti predstavuje hodnotu 1.682.698 tis. Sk.
Pokles oproti roku 2004 o 54.666 tis. Sk predstavujú najmä predaje dlhodobého 

majetku, ktoré sa realizovali počas roka 2005. Ide o predaj objektu na Zelenej a Panskej 
ulici a predaj bytu v administratívnom centre Diplomat.

Obežný majetok predstavuje hodnotu 188.086 tis. Sk.
Tento rapídny nárast majetku o 114.282 tis. Sk sa udial hlavne z dôvodu vysokého 

zostatku na finančných účtoch a rastu krátkodobých pohľadávok k 31. 12. 2005. 
SSDZ, a.s., akumulovala finančné prostriedky na svojich účtoch z dôvodu zabezpečenia 
splácania istiny investičného úveru, spomalenia investičných aktivít spoločnosti 
v dôsledku zmeny stratégie spoločnosti a najmä realizácie predaja majetku v závere roka 
2005. Pod výrazný rast pohľadávok sa taktiež podpísal najmä predaj majetku v závere 
roka 2005.

Záväzky spoločnosti dosiahli za rok 2005 čiastku 209.141 tis. Sk.
Pokles záväzkov oproti minulému roku vo výške 3.440 tis. Sk bol spôsobený začatím 

splácania poskytnutého investičného úveru (ročná splátka predstavuje 21.820 tis. Sk). 
Na druhej strane vzrástli dlhodobé záväzky a to najmä vďaka výraznému rastu odložených 
daní.

Vlastné imanie dosiahlo hodnotu 1.648.203 tis. Sk.
Vlastné imanie zaznamenalo aj vďaka dosiahnutému výsledku hospodárenia za rok 

2005 vo výške 55.385 tis. Sk nárast o 62.986 tis. Sk. Na raste vlastného imania sa okrem 
dosiahnutého zisku bežného obdobia podieľal aj rast nerozdeleného zisku minulých 
období vo výške 14.901 tis. Sk, ktorý bol dosiahnutý zmenou metódy odpisovania 
spoločnosti k 01. 01. 2005. Podiel vlastného imania na celkových aktívach spoločnosti 
predstavuje 88,05 %. 

Predaj a zámena majetku
V roku 2005 bol realizovaný predaj dlhodobého majetku, ktorý bol schválený 

 predstavenstvom, dozornou radou a valným zhromaždením. Predané objekty sú uvedené 
v tabuľke.

Spoločnosť zároveň na základe zámennej zmluvy s hlavným mestom SR Bratislava 
pristúpila k zámene objektu na Panenskej ul. 11 za objekt na Panskej ul. 18 a pozemok na 
Kohútovej ul. Hodnota zamieňaných objektov dosiahla 38.834.547,- Sk.

Zhodnotenie stavu a vývoja majetku 

Objekt Predajná cena

Zelená 6 32 300 000,- Sk

Panská 3, 5 74 800 000,- Sk

byt AC Diplomat 4 230 600,- Sk

automobil Peugeot 406 143 953,- Sk
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Sociálny fond

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu 
nákladov a časť sa tvorila z rozdelenia zisku vo výške 300.000,- Sk. Sociálny fond 
sa čerpal  v roku 2005 na stravovanie zamestnancov a na regeneráciu pracovnej sily. 
V zmysle čl. 17 Kolektívnej zmluvy SSDZ, a.s., bol zostatok fondu za rok 2005 
poskytnutý v roku 2006 zamestnancom na dopravu do zamestnania a na služby, ktoré 
zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily formou jednorázového príspevku.  

tis. Sk

Stav k 1. januáru 466

Tvorba na ťarchu nákladov 307

Tvorba zo zisku 300

Čerpanie - 697

Stav k 31. decembru 376

Na výplatu dividend v roku 2006 bude použitý aj nerozdelený zisk minulých období 
vo výške 14.901 tis. Sk.

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2005
tis. Sk

Prídel do rezervného fondu 5 539

Prídel do sociálneho fondu 300

Úhrada straty z minulých období 2 554

Prídel do investičného fondu 801

Výplata dividend 45 099

Tamtiemy 1 092

Spolu 55 385

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu roka 2005 boli nasledovné:



Slovo riaditeľa právneho odboru
Hlavné zameranie činnosti právneho odboru je dané poslaním a náplňou práce jednotlivých oddelení 

a referentov, ktorých odborná aj osobnostná vybavenosť prispieva k operatívnemu zabezpečovaniu 
zverených úloh.

Súčasná organizačná štruktúra spoločnosti vytvára predpoklady pre efektívne fungovanie nášho 
odboru. Výsledky sa prejavujú rastúcim počtom klientov, ktorým sprostredkovávame prenájom 
a následne sa staráme o nerušený priebeh ich nájmu. Ich spokojnosť, vyjadrená rastúcimi výnosmi 
z prenájmu, je pre nás dôležitým kritériom úspechu. K efektívnemu fungovaniu celej spoločnosti 
prispievajú aj naši právnici, a to najmä profesionálnym prístupom pri vykonávaní právnych úkonov 
dovnútra spoločnosti i vo vzťahu k obchodným partnerom, ako aj úspešným zastupovaním SSDZ, a.s., 
v súdnych sporoch. 

Do budúcna sa právny odbor zameria najmä na rozvíjanie nadobudnutých skúseností, zvyšovanie 
kvality poskytovaných služieb a zhodnocovanie majetku spoločnosti s cieľom udržať dôveru 
a spokojnosť klientov a prispieť k rozvoju celej spoločnosti. 

Mgr. Tomáš Szabo
riaditeľ právneho odboru

Právny odbor

Právnemu odboru sú priamo 
podriadené:

- oddelenie právnych služieb
- obstarávanie
- oddelenie  správy bytových a 
  nebytových priestorov
- oddelenie realitných služieb



Zhodnotenie činnosti oddelenia realitných služieb za rok 
2005 

Hlavná činnosť nášho oddelenia je trvalo  zameraná na zabezpečenie 
prenájmu  nebytových objektov pre zastupiteľské úrady akreditované 
v SR, prenájom objektov na rezidenčné účely ako aj prenájom 
bytových priestorov predovšetkým pre pracovníkov zastupiteľských 
úradov, medzinárodných organizácií, zástupcov a pracovníkov 
zahraničných firiem. 

Prioritným  cieľom oddelenia realitných služieb bolo v roku 2005 
zabezpečenie maximálnej obsadenosti a vyťaženosti  vlastných bytových 
a nebytových priestorov a dosiahnutie plánovanej výšky tržieb z prenájmu 
nehnuteľností. Obsadenosť vlastných bytových priestorov dosiahla ku 
koncu roku 94,52 % a nebytové priestory máme obsadené na 100 %.   

Dôležitou súčasťou činnosti nášho oddelenia bolo aktívne 
vyhľadávanie vhodných bytových, rezidenčných a nebytových objektov 
pre našich klientov, vedenie operatívnej databázy ponúkaných 
nehnuteľností a sprostredkovanie ich prenájmu, resp. predaja. V roku 
2005 dosiahli tržby zo sprostredkovania prenájmu výšku 694.000,- Sk.    

Zameranie oddelenia realitných služieb do ďalšieho obdobia bude 
nasmerované na plnenie spomenutých prioritných cieľov s dôrazom 
na zlepšenie kvality komunikácie s klientom ako i na zlepšovanie 
interného systému obehu dokladov súvisia ich s prenájmom 
nehnuteľností s dôrazom na previazanosť toku informácií v rámci 
kompetentných oddelení SSDZ a.s.

Zhodnotenie činnosti oddelenia správy bytových 
a nebytových priestorov za rok 2005 

Oddelenie Správy bytových a nebytových priestorov sa počas 
roka 2005 pri svojom najlepšom vedomí a svedomí staralo o príjemný 
a ničím nerušený pobyt našich klientov v bytových, nebytových 
priestoroch a rezidenciách, ktoré sú vo vlastníctve našej 
spoločnosti. Bezodkladne zabezpečovalo požiadavky nájomcov 
akéhokoľvek druhu a rozsahu, a tak do značnej miery prispelo 
k pocitu ich spokojnosti so službami, ktoré im spoločnosť Správa 
služieb diplomatickému zboru, a.s., poskytuje.  Jedným z hlavných 
cieľov našej spoločnosti je poskytovať nadštandardné služby 
klientom, ktorí sa rozhodnú využívať naše služby počas 
svojej diplomatickej misie v Slovenskej republike. 
Práve naše oddelenie je prvým kontaktným bodom 
k zabezpečeniu kompletného servisu a technickej starostlivosti. 
S väčšinou z nich máme vytvorený neformálny, priateľský 
vzťah, o čom svedčí aj ich spokojnosť s prístupom 
a starostlivosťou, aká je im našim oddelením 
poskytovaná. Spokojnosť sa premieta aj v číslach a faktoch. 
V roku 2005 dosiahla naša spoločnosť mimoriadne vysokú obsadenosť 
(98 %), čo sa dosiahlo aj  zásluhou nášho oddelenia. Nie je nič lepšie 
ako mať dobrý pocit z dobre vykonanej práce. A my tento 
pocit máme práve vtedy, keď vidíme úsmev a pohodu na tvárach 
našich klientov.  To je pre nás najväčšia odmena. Sú klienti, 
ktorí na nás nezabudnú ani po ukončení svojej diplomatickej 
misie. Často krát  príde na oddelenie karta alebo pohľadnica od toho 
ktorého nášho „bývalého“ klienta so želaním všetkého dobrého 
a s dodatočným poďakovaním. A aj to  nás podnecuje k tomu, aby 
sme vo svojej práci pokračovali, skúšali nájsť ešte efektívnejšie 
riešenia a ďalej zlepšovali to, čo sa zlepšiť dá k spokojnosti našich 
klientov.

Ing. Ingrid Kúdelová
vedúca oddelenia realitných služieb

Mgr. Lucia Fekiačová
vedúca oddelenia správy bytových a nebytových priestorov
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Slovo riaditeľa technického odboru
Bilancovanie uplynulého hospodárskeho roka Správy služieb diplomatickému zboru, a.s., vychádza 

z hodnotenia našich zámerov, ktoré sme deklarovali na začiatku  roka 2005 vo všetkých oblastiach 
hospodárskej činnosti teda aj v technickej. 

Rok 2004 bol oproti roku 2005 rozdielny a jedinečný v tom, že bola dobudovaná a uvedená 
do užívania najväčšia investičná akcia nielen v krátkej histórii akciovej spoločnosti, ale za obdobie 
fungovania Správy  služieb diplomatickému zboru na Slovensku vôbec.

Rast a rozvoj spoločnosti vidí technický odbor nielen v budovaní nových objektov, ale aj 
v programovom zabezpečovaní rekonštrukcií a modernizácií starších objektov. Túto činnosť 
zabezpečuje investičné oddelenie vrátane opráv objektov.

Dennú starostlivosť o jednotlivé objekty ako aj vonkajšie priestory vykonáva oddelenie hospodárskej 
správy, ktoré je súčasne kontaktným článkom medzi potrebami a požiadavkami klientov a  ich realizáciou.

Významným prínosom pre  zhodnocovanie majetku jeho údržbu a modernizáciu boli práce 
vykonávané Strediskom technických činností SSDZ, a.s. Ide o objekty a rezidencie vrátane veľkého 
množstva drobných akcií, ktoré si vyžadovali rýchly zákrok, resp. odstránenie havarijného stavu.

Skvalitniť komplexné služby bolo prioritou nielen v roku 2005, ale zostáva aj pre ďalšie roky. 
Konečným cieľom je spokojnosť našich klientov.

Technickému odboru sú priamo 
podriadené:

- oddelenie investičné
- oddelenie hospodárska správa
- stredisko technických činností

Technický odbor

JUDr. Ivan Mihalovič
riaditeľ technického odboru



Zhodnotenie činnosti investičného oddelenia za rok 2005
Investičné oddelenie zabezpečuje v zmysle predmetu činnosti 

SSDZ, a.s., výkony v oblasti investičnej výstavby. Zabezpečuje výkon 
stavebného  dozoru, dohľadu pri investičných akciách 
realizovaných spoločnosťou, ako aj vykonávanie údržby a opravy 
bytových a nebytových priestorov a nehnuteľností vo vlastníctve 
a správe spoločnosti. 

Investičné oddelenie v tímovej spolupráci s ostatnými 
útvarmi spoločnosti zrealizovalo úlohy za podmienok zaradenia 
investičných akcií do plánu na príslušný rok s prihliadnutím na tvorbu 
zdrojov a ich finančné krytie.

Plnenie úloh v roku 2005, podmienené investičným 
plánom a plánom opráv a údržby, bolo zamerané v prvom 
rade na zvyšovanie štandardu nehnuteľností, modernizáciu technických 
zariadení, rekonštrukciu bytových a nebytových priestorov 
a objektov s cieľom vyhovieť v maximálnej miere požiadavkám klientov, 
nájomníkov, ako i potrebe konkurencieschopnosti na trhu s realitami. 

V roku 2005 bola činnosť investičného oddelenia zameraná okrem 
iného aj na zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti nájomcov v objektoch, 
najmä na objekte AC Diplomat Palisády 29, realizáciou bezpečnostných 
opatrení podľa príslušných bezpečnostných noriem. Vykonali 
sa rekonštrukcie bytov pre diplomatov v bytovom objekte 
Čmeľovec v celkovej hodnote 7.000 tis. Sk. Ďalšie akcie boli 
zamerané na rekonštrukciu a modernizáciu  diplomatických objektov: 
Mudroňova, Donovalova, Gorazdova, Partizánska, Ferienčíková... 
Začali sa práce na rekonštrukcii bytového objektu Palisády 6.

Všetky stavebné činnosti sú uskutočňované pod odborným 
vedením stavebných dozorov investičného oddelenia SSDZ, a.s., 
v súlade so Zákonom č. 50/1976 Zb., noviel a doplňujúcich zákonov.

Ing. Ľuboš Koša
vedúci investičného oddelenia

Igor Šnírer
vedúci strediska technických činností

Zhodnotenie činnosti strediska  technických činností v roku 
2005

Stredisko technických činností má  10 výrobných pracovníkov 
a jedného vodiča. Naše stredisko je zamerané na opravu 
a údržbu objektov. Vykonávame a odstraňujeme v rámci našich 
kapacít  maximálny  počet nahlásených porúch a závad v bytových 
objektoch, prenajatých objektoch zastupiteľským úradom a v našom 
objekte Palisády 29 - 31. 

Okrem drobných  porúch a opráv realizujeme aj kompletné 
rekonštrukcie bytov v objekte Čmeľovec  2-10 a Kohútova 2-10, 
sťahovanie nábytku a záhradnícke práce.

Svoju činnosť máme zameranú aj na realizáciu súkromných 
objednávok v rámci našich možností a kapacít.

Pre našu potrebu máme zriadený sklad materiálu, náradia a strojov, 
takže sme pripravení na akúkoľvek prácu a objednávku. Disponujeme 
jedným nákladným vozidlom a mikrobusom na prepravu pracovníkov. 



Božena Helešiová
vedúca oddelenia hospodárska správa

Zhodnotenie činnosti oddelenia hospodárskej správy za rok 2005 
Oddelenie hospodárskej správy zabezpečuje servis, údržbu, bezpečnosť a prevádzkuv objektoch z portfólia spoločnosti, 

a to komkrétne v objektoch Čmeľovec 2-10, Jančova 8, Údolná 7 a Kohútova 2-10. 
Prostredníctvom domovníkov  zabezpečujeme  pravidelnú  údržbu  objektov, čistotu vonkajších plôch, údržbu zelene ako aj  

odpratávanie snehu v zimných mesiacoch.
Hospodárska správa  okrem toho zodpovedá aj za čistotu a poriadok prevádzkových budov a funkčnosť monitorovacích 

zariadení. 
Oddelenie koordinuje autoprevádzku, hospodárne využívanie vozidiel, zabezpečuje údržbu a servis vozidiel, bežné 

a generálne opravy kancelárskej techniky a zariadení.
Zabezpečuje služby pre riadny výkon činnosti spoločnosti vrátane zásobovania, evidencie a výdaja  materiálu na sklade. 
Oddelenie hospodárskej správy koordinuje správu a ochranu objektu. 
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Kancelária generálneho riaditeľa

Telefón: 02/5920 5712

Fax: 02/5441 5502

e-mail: office@ssdz.sk

Oddelenie realitných služieb

Telefón: 02/5920 5733, 74, 17

Fax: 02/5920 5754

e-mail: reality@ssdz.sk

Doplnkové služby

Telefón: 02/5920 5720

Fax: 02/5920 5752

e-mail: dops@ssdz.sk

Spojovateľka

Telefón: 02/5920 5711

Fax: 02/5920 5752 

Kontakty


