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Bytový dom spoločnosti na ulici Palisády 6 bol na základe požiadaviek klienta
komplexne zrekonštruovaný. Súčasťou rekonštrukcie bolo aj dobudovanie
podkrovia, čím vznikli 2 nové bytové jednotky. Tieto SSDZ, a.s., kompletne
v súlade s požiadavkami klienta zariadila.

Zhodnotenie činnosti kancelárie generálneho riaditeľa za rok 2006.
Kancelária generálneho riaditeľa v organizačnej štruktúre SSDZ, a.s., zastáva dôležitú pozíciu, pretože
predstavuje hlavnú komunikačnú líniu generálneho riaditeľa vo vzťahu k vnútropodnikovým organizačným
zložkám, ako aj s externým prostredím. Jej prostredníctvom generálny riaditeľ deleguje svoje pokyny
a príkazy smerom dovnútra spoločnosti. Následne kancelária zabezpečuje spätnú väzbu – informuje riaditeľa
o priebehu plnenia jednotlivých úloh, pokynov a príkazov.
Hlavnou činnosťou kancelárie však aj v uplynulom roku bolo organizovanie a plánovanie pracovného
programu generálneho riaditeľa a zabezpečenie jeho styku s externým prostredím.
Okrem vyššie uvedených činností Kancelária generálneho riaditeľa pripravovala pravidelné operatívne
porady širšieho vedenia spoločnosti a poskytovala komplexnú asistenciu GR z pohľadu administratívneho,
operatívneho a organizačného výkonu jeho činností.

V Bratislave, 23.03.2007
Vypracoval: Ing. Juraj Pucheľ



Úvodné slovo predsedu predstavenstva.
Správa služieb diplomatickému zboru, akciová spoločnosť, je obchodnou spoločnosť so 100 %-ou
majetkovou účasťou štátu, Slovenskej republiky. Zástupcom akcionára je minister zahraničných
vecí Slovenskej republiky.
Spoločnosť sa transformovala z príspevkovej organizácie na obchodnú spoločnosť rozhodnutím
vlády č. 746 zo dňa 15. augusta
2001.
Stala
sa
nezávislou
na príspevkoch zo štátneho
rozpočtu a začala prispievať
do štátneho rozpočtu formou
svojich odvodových povinností,
najmä formou stále rastúcich
dividend.
Dokázala
svoju
životaschopnosť a opodstatnenosť
v plnení úloh štátu.
V roku 2006 sme pokračovali
v reštrukturalizácii spoločnosti,
ktorej hlavným motívom
je
budovanie modernej spoločnosti
s jasne definovaným produktovým
portfóliom pri zameraní sa na core
- biznis. Tým je poskytovanie
komplexných služieb spojených s prenájmom a so správou bytových a nebytových
priestorov pre zahraničné diplomatické misie akreditované v Slovenskej republike.
Spoločnosť dosiahla v roku 2006 podľa slovenských účtovných štandardov zisk pred zdanením
vo výške 90,4 mil. Sk, čo predstavuje nárast oproti roku predchádzajúcemu o 19,8 mil. Sk. Bilančná
suma predstavovala ku koncu roka hodnotu 1 876 mil. Sk.
Prosperita spoločnosti, rastúci obrat, hospodárske výsledky a pozitívna predikcia na nasledujúce
roky nám umožnili zaviesť aj motivačné benefity pre zamestnancov. Progresívny sociálny program,
skrátenie pracovného času na 37,5 hodín týždenne, zavedenie pružného pracovného času, pracovné
voľno s náhradou mzdy na preliečenie či príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. Priemerný
plat v roku 2006 vzrástol o 9,3 % oproti roku predchádzajúcemu a v rámci mzdovej politiky je za
plnenia stanovených podmienok vyplácaný dovolenkový a vianočný plat.
V roku 2006 v spoločnosti vykonal kontrolu Najvyšší kontrolný úrad SR, ktorý vo svojej
záverečnej správe neskonštatoval ani jedno závažné porušenie právnych predpisov Slovenskej
republiky a interných noriem spoločnosti.



Spoločnosť v roku 2006 zrealizovala výberové konanie na realizáciu finančnej a procesnej
analýzy spoločnosti v súlade s uznesením vlády SR. Táto bola následne vykonaná spoločnosťou
Deloitte Audit s.r.o.. Projekt pozostáva z analytickej časti, ktorej obsahom je analýza výnosov
a nákladov spoločnosti, analýza efektívnosti a ziskovosti jednotlivých nehnuteľností a aktivít
vykonávaných v spoločnosti. Z definície odporúčaní vedúcich k úsporám, zvýšeniu výnosov
a k zlepšeniu celkovej efektívnosti spoločnosti. Potvrdila správnosť finančného riadenia. Súčasťou
je modelovanie možných variantov ďalšieho postavenia a fungovania spoločnosti do roku 2010.
Spoločnosť bude pokračovať v procesoch zlepšovania svojho vnútorného prostredia, kde ľudský
a profesijný faktor naďalej zostáva primárnym. Jeho úroveň je priamo úmerná k dosahovaným
výsledkom v externom prostredí, na trhu konkurencie, hospodárskym výsledkom, spokojnosti
klientov, obchodných partnerov, a tým aj akcionára.
Týmto si dovoľujem vyjadriť úctu a vďaku všetkým svojím spolupracovníkom, ktorých
kvalitne vykonaná práca bola nevyhnutnou podmienkou dosiahnutých výsledkov. Práve tieto
sú priamo spojené so spokojnosťou našich klientov. A ich spokojnosť, vyjadrená na strane
výnosov spoločnosti, je jedným z hlavných a merateľných kritérií úspechu. Verím, že profesionalita,
cieľavedomosť, zodpovednosť a spolupatričnosť so spoločnosťou budú zárukou budúcich
úspechov spoločnosti.
Výkon činnosti dozornej rady prispel v nemalej miere k nastúpenej ceste budovania modernej
spoločnosti, s jej pozitívnymi hospodárskymi výsledkami, za čo im vyjadrujem úprimnú
vďačnosť.
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.

Peter Osvald
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ



Profil spoločnosti.
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

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 5712

Fax

+421 2 5441 5502

http://

www.ssdz.sk

E-mail

office@ssdz.sk

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.



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



História spoločnosti.
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.
Roky 2005 a 2006 boli rokmi reštrukturalizácie spoločnosti so zameraním sa na zhodnocovanie
majetku spoločnosti s cieľom postupne vybudovať ucelený komplex objektov a služieb, ktoré budú
využívať diplomatické misie a medzinárodné organizácie akreditované v Slovenskej republike.

10

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 Jánom Kubišom.
Predstavenstvo spoločnosti je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene
spoločnosti vo všetkých záležitostiach spoločnosti.
Zloženie predstavenstva:

Ing. Peter Osvald
predseda predstavenstva

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
Ing. Juraj Müncner, člen dozornej rady
Ing. František Zemanovič, člen dozornej rady
Ing. Pavol Bero, člen dozornej rady
Božena Helešiová, členka dozornej rady ( od 26. 01. 2006 )
JUDr. Barbara Brvnišťanová, členka dozornej rady ( do 18. 01. 2006 )

12

Odmeny členov štatutárnych a iných orgánov spoločnosti.
Členovia orgánov spoločnosti, ktorí sú štátnymi zamestnancami, nemajú nárok na výplatu
odmien za výkon funkcie. Odmeny za rok 2006 boli vyplatené členom predstavenstva v hodnote
1.350.300,- Sk a členom dozornej rady vo výške 1.045.620,- 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 2005 spoločnosť na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia vyplatila členom
predstavenstva a členom dozornej rady odmeny zo zisku určeného na rozdelenie – tantiémy
vo výške 1.092.000,- Sk. Podľa návrhu na rozdelenie zisku za rok 2006 sú tantiémy stanovené
celkovo vo výške 1.380.000,- Sk

V roku 2006 naša spoločnosť dokončila rekonštrukciu spoločných vstupných
priestorov a schodísk vchodov 6, 8 a 10 objektu Čmeľovec. Táto pozostávala
z výmeny dlažby celého schodiska, stavebných úprav povrchu stien a stropov
a montáže dreveného interiérového obkladu stien.

Slovo riaditeľa finančného odboru.
Finančný odbor je v súlade s náplňou práce útvarov v jeho pôsobnosti v našej spoločnosti odborom,
ktorý zabezpečuje podporné aktivity pre chod spoločnosti spočívajúce v komplexnom sledovaní finančnej,
rozpočtovej, investičnej a úverovej politiky, personálnych a mzdových náležitostí zamestnancov a propagácii
spoločnosti.
Po úspešnom sprevádzkovaní systém účtovníctva a výkazníctva od 1. 1. 2006 a zadefinovaní personálnej
a mzdovej politiky sa náš odbor v roku 2006 sústredil na dopracovanie a zefektívnenie ďalších procesov.
V spolupráci s ostatnými odbormi prebehlo výberové konanie na zakúpenie softvéru, ktorý umožní vykonávanie
komplexného facility managementu. Tento je postupne implementovaný a jeho ostrá prevádzka začne
v máji 2007. Okrem toho sme zadefinovali nové, efektívnejšie a úspornejšie postupy súvisiace s finančnými
a ekonomickými procesmi a zaviedli nový systém plánovania a vyhodnocovania ekonomických výsledkov
spoločnosti.
V budúcnosti odbor nadviaže na procesy naštartované v predchádzajúcich rokoch a zameria sa na rozvíjanie
nadobudnutých skúseností ako aj ďalšie zvýšenie efektívnosti a kvality vykonávanej práce. V nasledujúcom
roku chceme zaviesť nový systém riadenia dokumentov, ktorý bude zahŕňať úplnú elektronizáciu všetkých
dokumentov spoločnosti, vytvorenie dátového skladu pre tieto dokumenty, zadefinovanie elektronického
procesu schvaľovania a pripomienkovania dokumentov - workflow management a následne elektronizáciu
registratúry a archívu. Zároveň chceme dopracovať informačný systém spoločnosti ako po stránke
kvalitatívnej tak po stránke bezpečnostnej. Cieľom pripravovaných systémových opatrení je optimalizácia
výkonov zamestnancov.

V Bratislave, 23.03.2007
Vypracoval: Ing. Pavol Bero

Zhodnotenie činnosti finančného oddelenia a evidencie majetku za rok
2006.
Naše oddelenie podobne ako v minulom roku zabezpečovalo najmä aktivity v oblasti tvorby a zavádzania
metodiky účtovania spoločnosti, podieľalo sa na príprave a vyhodnocovaní strategického a operatívnych
plánov spoločnosti, viedlo účtovné knihy, centrálnu evidenciu majetku a vykonávalo správu daní, nákladový
a investičný controling.
Po zavedení nového účtovného softvéru k 1. 1. 2006 a na základe výsledkov vykonaných auditov sme
upravovali a zefektívňovali procesy spoločnosti súvisiace s vedením pokladne, obehom účtovných dokladov
a skladovým hospodárstvom spoločnosti. V rámci prípravných fáz na rok 2007 sme aktualizovali účtovný
rozvrh a číselníky spoločnosti.
V roku 2007 máme v pláne po zavedení nového softvéru týkajúceho sa facility managementu efektívne
a jednoducho pripraviť vzájomné prepojenie účtovného softvéru so softvérom novým. Hlavným cieľom
týchto prác bude odstránenie duplicít vyskytujúcich sa v procesoch spoločnosti, postupné zvýšenie
automatizácie spoločnosti a tým ďalšie zefektívnenie našej práce.

V Bratislave, 23.03.2007
Vypracovala: Ing. Monika Mutná
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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.
Merná
jednotka

2002

2003

2004

2005

2006

Výnosy

tis. Sk

128 166

184 833

211 047

301 215

284 549

z toho tržby za služby

tis. Sk

120 205

113 569

127 599

145 238

147 634

Náklady

tis. Sk

115 586

178 186

201 405

230 617

194 151

z toho odpisy dlhodobého majetku

tis. Sk

32 542

32 783

38 331

33 598

31 271

Pridaná hodnota

tis. Sk

79 723

74 218

72 099

102 422

112 151

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti

tis. Sk

9 937

6 558

22 237

78 387

101 056

Výsledok hospodárenia pred zdanením

tis. Sk

12 580

6 647

9 642

70 598

90 399

Výsledok hospodárenia po zdanení

tis. Sk

6 132

5 696

9 782

55 385

72 754

Majetok celkom

tis. Sk

1 673 804

1 787 310

1 812 437

1 871 802

1 876 196

z toho neobežný

tis. Sk

1 571 617

1 764 902

1 737 364

1 682 698

1 637 848

obežný

tis. Sk

100 474

21 104

73 804

188 086

235 886

Vlastné imanie

tis. Sk

1 577 150

1 577 915

1 585 217

1 648 203

1 655 517

Základné imanie

tis. Sk

1 517 000

1 517 000

1 517 000

1 517 000

1 517 000

Záväzky

tis. Sk

88 386

200 724

212 851

209 141

217 996

1,0 - 1,5

1,14

0,33

2,58

5,83

4,32

Priemerná doba inkasa pohľadávok

deň

8

6

13

51

54

Priemerná doba splácania krátkodobých
záväzkov

deň

692

211

69

36

54

< 0,7

0,05

0,11

0,12

0,11

0,12

58

59

65

67

61

Ukazovateľ

Bežná likvidita

Celková zadĺžennosť
Priemerný stav pracovníkov
Rentabilita vlastného kapitálu

%

0,80

0,42

0,61

4,28

5,46

Rentabilita tržieb

%

9,82

3,60

4,57

23,44

31,77
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Ekonomika spoločnosti.
V roku 2006 spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok vo výške 90.399 tis. Sk pred zdanením.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o nárast v sume 19.801 tis. Sk. Z vlastnej činnosti
dosiahla spoločnosť zisk na úrovni 33.554 tis. Sk (v porovnaní s rokom 2005 to predstavuje nárast
o 12.223 tis. Sk) a z predaja nehnuteľností zisk na úrovni 56.845 tis. Sk (nárast o 7.578 tis. Sk oproti
minulému účtovnému obdobiu).
Pri pohľade na štruktúru výnosov, ktoré dosiahli celkovú sumu 284.549 tis. Sk, možno
konštatovať, že na ich dosiahnutí sa najväčšou, viac ako 50 – percentnou, mierou podieľali tržby
z predaja služieb v sume 147.634 tis. Sk a tržby z predaja dlhodobého majetku, ktoré dosiahli
122.420 tis. Sk. Napriek rastu výnosov z predaja služieb a ostatnej činnosti spoločnosti došlo
v roku 2006 v dôsledku výrazného poklesu tržieb z predaja majetku k zníženiu celkových výnosov
spoločnosti o 5,55 %. Medziročný pokles nákladov bol však ešte výraznejší, čo malo pozitívny
vplyv na celkový hospodársky výsledok spoločnosti.
Náklady spoločnosti dosiahli v roku 2006 výšku 194.151 tis. Sk vrátane dopadu zostatkovej ceny
z predaja dlhodobého majetku v hodnote 65.575 tis. Sk. Náklady bez vplyvu predaja dlhodobého
majetku v predchádzajúcom roku klesli v porovnaní s rokom 2005 o 867 tis. Sk a dosiahli úroveň
128.576 tis. Sk.
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s., sa v súlade so svojím hlavným zameraním
orientovala predovšetkým na 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. Nemalú pozornosť venovala
aj investičnej činnosti s hlavným cieľom zvyšovať štandard, bezpečnosť a pohodlie svojich klientov.
Rekapitulácia výsledkov hospodárskej činnosti za rok 2006
v porovnaní s rokom 2005
Spoločnosť vykázala za rok v tis. Sk

2006

2005

výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

+ 101.056

+ 78.387

+ 22.669

- 10.657

- 7.789

- 2.868

výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti

0

0

0

celkový hospodársky výsledok pred zdanením

+ 90.399

+ 70.598

+ 19.801

daň z príjmov za bežnú činnosť

+ 17.645

+ 15.213

+ 2.432

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

+ 72.754

+ 55.385

+ 17.369

výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

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

Rozdiel
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Zhodnotenie stavu a vývoja majetku spoločnosti.
Dlhodobý neobežný
hodnotu 1.637.848 tis. Sk.

majetok

spoločnosti

predstavuje

Výška investícií realizovaných v roku 2006 v objeme 52.562 tis. Sk nestihla pokryť pokles hodnoty
neobežného majetku oproti roku 2005 o 44.850 tis. Sk spôsobený okrem odpisov najmä
realizáciou predaja dlhodobého majetku. V minulom roku spoločnosť odpredala pozemky
na Novosvetskej ulici a Na Slavíne, objekt na Partizánskej ulici, 2 byty na Bakošovej ulici
a 10 parkovacích státí v administratívnom centre Diplomat.
Obežný majetok predstavuje hodnotu 235.886 tis. Sk.

.

Tento rapídny nárast majetku o 47 800 tis. Sk bol zaznamenaný hlavne z dôvodu vysokého
zostatku prostriedkov na finančných účtoch a účtoch krátkodobého finančného majetku k ultimu
roka 2006. Spoločnosť 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 roku 2006. Na druhej strane bol
zaznamenaný výrazný pokles hodnoty pohľadávok.
Záväzky spoločnosti dosiahli za rok 2006 čiastku 217.996 tis. Sk.

.

Napriek pokračovaniu splácania poskytnutého investičného úveru (ročná splátka predstavuje
21.820 mil. Sk) zaznamenala spoločnosť v porovnaní s rokom minulým rast hodnoty svojich
záväzkov o 8.855 tis. Sk. Rástli najmä dlhodobé záväzky vďaka výraznému rastu odložených
daní, záväzky z obchodného styku (najmä z dôvodu zadržiavania kolaudačných rát v súvislosti
s realizovanými investíciami) a záväzky daňové.
Vlastné imanie dosiahlo hodnotu 1.655.517 tis. Sk.

.

Vlastné imanie zaznamenalo aj vďaka dosiahnutému výsledku hospodárenia za rok 2006 vo
výške 72.754 tis. Sk nárast o 7.314 tis. Sk. Na raste vlastného imania sa okrem dosiahnutého zisku
bežného obdobia podieľal aj rast výšky fondov tvorených zo zisku (najmä fondu rezervného).
Podiel vlastného imania na celkových aktívach spoločnosti predstavuje 88,24 %.
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Predaj majetku. 
V roku 2006 bol realizovaný predaj dlhodobého majetku, ktorý bol schválený predstavenstvom,
dozornou radou a valným zhromaždením. Predané objekty a pozemky sú uvedené v tabuľke.
Objekt

Predajná cena

pozemok Novosvetská

71.835.000,- Sk

pozemok Na Slavíne

28.500.000,- Sk

Partizánska 7

30.011.000,- Sk

byty 2 a 4 na Bakošovej ulici

4.510.000,- Sk

10 parkovacích státí v AC Diplomat

5.363.300,- Sk

4 motorové vozidlá

795.000,- Sk
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Sociálny fond.
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu roku 2006 boli nasledovné:
tis. Sk
Stav k 1. januáru

376

Tvorba na ťarchu nákladov

307

Tvorba zo zisku

300

Čerpanie

- 646

Stav k 31. decembru

337

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov
a časť sa tvorila z rozdelenia zisku vo výške 300 tis. Sk. Sociálny fond bol v roku 2006 použitý
na zabezpečenie stravovania zamestnancov a regeneráciu pracovnej sily. V zmysle čl. 17 Kolektívnej
zmluvy SSDZ, a.s., bol zostatok fondu za rok 2006 poskytnutý v roku 2007 zamestnancom
na dopravu do zamestnania a na služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,
formou jednorázového príspevku.

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2006.
Zisk spoločnosti za rok 2005 bol rozdelený po schválení valným zhromaždením v súlade s
návrhom predstavenstva.
O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2006 vo výške 72 754 tis. Sk rozhodne
valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je nasledovný:
2005 (tis. Sk)

2006 (tis. Sk)

Prídel do rezervného fondu

5 539

7 275

Prídel do sociálneho fondu

300

300

2 554

0

801

799

45 099

63 000

1 092

1 380

55 385

72 754

Úhrada straty z minulých období
Prídel do investičného fondu
Výplata divident
Tantiémy
Spolu

Rekonštrukciou suterénnych priestorov v objekte Palisády 31 boli vytvorené
priestory, ktoré slúžia aj pre spoločenské posedenia pri príležitosti pracovných
alebo životných jubileí a pre rokovanie s dodávateľmi.

Slovo riaditeľa právneho odboru.
Činnosť právneho odboru je diverzifikovaná podľa čiastkových činností jednotlivých oddelení
a samostatných referentov organizačne do právneho odboru začlenených. Prioritne je cieľom činnosti
právneho odboru zabezpečovať dodržiavanie všeobecno-záväzných a interných predpisov, ktorými
sa SSDZ, a.s., pri svojej činnosti riadi. Ide najmä o úkony súvisiace s vypracovávaním zmlúv rôzneho typu,
interných predpisov a právnych stanovísk pre ostatných zamestnancov spoločnosti. Osobitne je potrebné
zdôrazniť činnosť právneho odboru v súvislosti s realizovanými predajmi nehnuteľného majetku v roku 2006.
O vysokej profesionalite právnikov SSDZ, a.s., svedčí skutočnosť, že SSDZ, a.s. nie je v žiadnom súdnom
spore so svojimi dodávateľmi z titulu porušenia jej zmluvných alebo zákonných povinností. V úzkej spojitosti
s vyššie uvedeným je i činnosť špecializovaných oddelení právneho odboru, a to oddelenia správy bytových
a nebytových priestorov a oddelenia služieb, ktoré sú v permanentnej priamej komunikácii s klientmi
a zmluvnými partnermi SSDZ, a.s. Najmä oddelenie služieb má bezprostredný vplyv na rast príjmov
spoločnosti z vlastnej činnosti, keďže do jeho kompetencie spadá vyhľadávanie potencionálnych klientov
za účelom prenájmu vlastných nehnuteľností. Oddelenie správy bytových a nebytových priestorov vytvára
priamu nadstavbu činnosti oddelenia služieb starostlivosťou o nehnuteľný majetok SSDZ, a.s.
Do budúcna si odbor právny kladie neľahkú úlohu udržania vysokej kvality poskytovaných služieb
a to formou rozvíjania nadobudnutých skúseností a tým udržanie dôvery a spokojnosti klientov a prispenie
k rozvoju celej spoločnosti.

V Bratislave, 23.03.2007
Vypracoval: Mgr. Tomáš Szabo

Zhodnotenie činnosti oddelenia správy bytových a nebytových priestorov
za rok 2006.
Oddelenie SBNP zabezpečuje kontrolu a udržovanie bytových a nebytových priestorov a rezidencií, ktoré
sú v našom majetku. Prvoradou úlohou oddelenia je spokojnosť klienta. V maximálnej miere sa snažíme
vyriešiť akýkoľvek problém nášho klienta, s ktorým sa na nás obráti. Zabezpečujeme kompletný servis
pre nášho klienta, cez prehlásenie médií až po realizáciu jeho požiadaviek.
Ďalšou oblasťou, ktorou sa zaoberá naše oddelenie, je zabezpečenie kompletnej agendy týkajúcej
sa evidencie toho ktorého bytu resp. objektu ( cez protokoly prevzatia, cez prehlásenia médií, odovzdávania
a preberania objektov, bytov...).
Nie menej významnou úlohou je aj zabezpečenie pravidelnej kontroly a údržby technických zariadení,
ako aj zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok týchto zariadení. Tým prispievame k predĺženiu životnosti
jednotlivých zariadení a zabezpečeniu bezporuchovej prevádzky.
Na prvom mieste u nás je vždy klient – nájomca,
a preto celú našu prácu podriaďujeme tomu, aby bol
s našimi službami prinajmenšom spokojný.

V Bratislave, 23.03.2007
Vypracoval: Ing. Miloš Požgay

Zhodnotenie činnosti oddelenia služieb za rok 2006.
V roku 2006 sa oddelenie služieb prevažne zameriavalo na zabezpečovanie maximálnej obsadenosti
bytových a nebytových priestorov, ktoré sú v majetku SSDZ, a.s. Ponuka prenájmu bytov, rezidencií,
kancelárskych priestorov a garáží sa orientovala najmä na pracovníkov cudzích zastupiteľských úradov,
medzinárodných organizácií a zahraničných firiem pôsobiacich v SR. Obsadenosť bytov sa počas roka
pohybovala okolo 95% a nebytové priestory boli väčšinu roka obsadené na 100%.
Veľká pozornosť bola venovaná vysokému štandardu rekonštrukcií a vybaveniu bytov, aby zodpovedali
náročným požiadavkám klientov, službám spojeným s bývaním (upratovanie spoločných priestorov,
úpravy a udržiavanie záhrad a pod.) a ochrane a bezpečnosti obytných areálov a kancelárskych priestorov.
Úzka spolupráca a komunikácia s klientom tvorili dôležitú súčasť práce oddelenia.
V budúcnosti sa bude oddelenie služieb prioritne
zameriavať na maximálnu obsadenosť bytových
a nebytových priestorov, poskytovanie vysokej kvality
služieb v oblasti bývania, propagácii a marketingu služieb
a úzkej spolupráci a komunikácii s klientmi.

V Bratislave, 23.03.2007
Vypracovala: Ing. Dagmar Dlhopolčeková
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s

Neobežný majetok spolu

1 799 795

0

104 182

0

0
0

Dlhodobý finanþný majetok spolu

0
0

0

102 944

0

1 797 485

Dlhodobý hmotný majetok spolu

0
43 821
3 748
0
55 375
0

1 238

0
0
894
0
0
0
344
0

TSKK

122 962

0

0

0

0

121 678

47 999
18 187
4 151
0
51 341
0

1 284

0
0
342
0
0
48
894
0

TSKK

0

0
0
0
0
0
0
0
0

-985

0

0

0

0

-985

0
0
0
0
0
-985

TSKK

1 780 030

0

0

0

0

1 777 766

305 968
1 432 335
27 860
3 414
8 189
0

2 264

0
0
2 092
0
0
172
0
0

TSKK

Obstarávacia cena/Vlastné náklady
Prírastky
Úbytky
Presuny 31.12.2006

Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe
Podielové cenné papiere a podiely v spoloþnosti
podstatným vplyvom
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely

353 967
1 406 701
28 263
3 414
4 155
985

2 310

Dlhodobý nehmotný majetok spolu

Pozemky
Stavby
Samostatné hnuteĐné veci a súbory hnuteĐných vecí
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

0
0
1 540
0
0
220
550
0

TSKK

31.12.2005

Zriaćovacie náklady
Aktivované náklady na vývoj
Softvér
OceniteĐné práva
Goodwill
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

Názov

117 097

0

0

0

0

115 921

0
97 812
18 109
0
0
0

1 176

0
0
956
0
0
220
0
0

TSKK

31.12.2005

PrehĐad o pohybe neobežného majetku
31. 12. 2006

48 397

0

0

0

0

48 073

0
44 099
3 974
0
0
0

324

0
0
324
0
0
0
0
0

TSKK

23 312

0

0

0

0

22 922

0
18771
4 151
0
0
0

390

0
0
342
0
0
48
0
0

TSKK

TSKK

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

Oprávky/Opravné položky
Prírastky Úbytky Presuny

142 182

0

0

0

0

141 072

0
123 140
17 932
0
0
0

1 110

0
0
938
0
0
172
0
0

TSKK

31.12.2006

1 682 698

0

0

0

0

1 681 564

353 967
1 308 889
10 154
3 414
4 155
985

1 134

0
0
584
0
0
0
550
0

TSKK

1 637 848

0

0

0

0

1 636 694

305 968
1 309 195
9 928
3 414
8 189
0

1 154

0
0
1 154
0
0
0
0
0

TSKK

Zostatková cena
31.12.2005 31.12.2006
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Oplotenie areálu Palisády 29 a 31 bolo navrhnuté a zrealizované podľa
bezpečnostných požiadaviek Európskej komisie ako aj podľa požiadaviek
Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR.
Zároveň na základe požiadavky klientov bolo zabezpečené tienenie priestorov
na slnečnej strane AC DIPLOMAT použitím hliníkových horizontálnych slnolamov.

Slovo riaditeľa technického odboru.
Technický odbor prostredníctvom svojich oddelení okrem riadneho výkonu činnosti spoločnosti zabezpečuje
sústavnú starostlivosť o technický stav objektov a potreby a požiadavky klientov.
V roku 2006 bola investičná činnosť zameraná na modernizáciu a rekonštrukcie našich bytových
a nebytových priestorov, celého bytového domu Palisády 6. Inštaláciou moderného centrálneho
riadiaceho systému automatickej prevádzky plynových kotolní sa prispelo k zjednodušeniu ovládania
a kontroly funkčnosti a ich nižšej energetickej náročnosti.
Stavebné úpravy menšieho rozsahu boli operatívne zabezpečené našim strediskom technických činností.
Údržbu objektov a koordináciu autoprevádzky zabezpečuje oddelenie hospodárskej správy, ktoré zároveň
zabezpečuje ochranu našich objektov .
Neustálym zvyšovaním a rozvíjaním skúseností v procese stavebných činností a používaním moderných
materiálov a technológií chceme zvyšovať kvalitu stavu našich objektov a tým spokojnosť klientov.

V Bratislave, 23.03.2007
Vypracoval: Ing. Ľuboš Koša

Zhodnotenie činnosti hospodárskej správy za rok 2006.
Pracovníci hospodárskej správy zabezpečujú údržbu a servis budov, spoločných priestorov, údržbu a čistenie
vonkajších plôch v bytových objektoch Čmelovec 2-10, Jančova 8, Kohútova 2-10 a Údolná 7.
Domovníci v týchto objektoch zodpovedajú za bezpečný chod kotolne, výťahov a v zimných mesiacoch za
zimnú údržbu chodníkov a parkovacích miest.
Pre zvýšenie bezpečnosti klientov sú tieto objekty monitorované kamerovým systémom a pracovníkmi
SBS.
Hospodárska správa v týchto objektoch taktiež zabezpečuje upratovanie spoločných priestorov a podľa
potreby aj upratovanie bytov pred odovzdaním do užívania klientom. Naša spoločnosť ponúka klientom
v bytových objektoch možnosť využívať fitness, saunu, biliard a pod.
HS - referent dopravy má za úlohu zabezpečiť čo najhospodárnejšie využívanie služobných vozidiel,
pravidelný servis, čistotu. Okrem rôznych drobných
činností zabezpečujeme zásobovanie, vedieme sklad
materiálu a kancelárskych potrieb, staráme sa o opravy
a údržbu kancelárskej techniky a taktiež koordinujeme
správu a ochranu objektu Palisády 31.

V Bratislave, 23.03.2007
Vypracovala: Božena Helešiová

Zhodnotenie činnosti strediska STEČ v roku 2006.
Stredisko technických činností zabezpečuje opravu a údržbu objektov na základe požiadaviek predovšetkým
pracovníkov bytového a investičného oddelenia.
STEČ pracuje ako rýchla údržbárska a havarijná čata na odstraňovanie porúch a závad v bytových objektoch,
prenajatých objektoch zastupiteľským úradom a ostatných objektoch našej spoločnosti. Okrem drobných
porúch a opráv realizujeme aj kompletné rekonštrukcie bytov v objekte Čmelovec 2-10 a Kohútova 2-10,
sťahovanie, záhradnícke práce...
Svoju činnosť máme zameranú aj na realizáciu súkromných objednávok v rámci našich možností
a kapacít. Pracovníci STEČ disponujú skladom materiálu, náradia jedným nákladným vozidlom a jedným
mikrobusom na prepravu pracovníkov.

V Bratislave, 23.03.2007
Vypracoval: Igor Šnírer

Zhodnotenie činnosti investičného oddelenia za rok 2006.
Hlavnou úlohou investičného oddelenia je plnenie schváleného investičného plánu a plánu opráv a údržby
všetkých objektov vo vlastníctve a správe spoločnosti pre príslušný rok.
Návrh plánu je tvorený v druhej polovici predchádzajúceho roku na základe požiadaviek vedenia spoločnosti,
klientov a na základe technického stavu spravovaných objektov.
V zmysle odsúhlasených úloh investičné oddelenie realizuje prípravu projektu, stavebný dozor a odborný
dohľad nad samotnou realizáciou až po ukončenie a protokolárne odovzdanie diela. Práca prebieha v súčinnosti
s ostatnými oddeleniami SSDZ, a.s., a to najmä finančným, z dôvodu kontroly plnenia finančného plánu.
Medzi najdôležitejšie realizácie roku 2006 patrila rekonštrukcia bytového domu Palisády 6. V rámci tejto
rekonštrukcie sa nám podarilo zvýšiť hodnotu objektu o 2 byty. Výsledkom bolo vytvorenie moderného
objektu s počtom 11 bytových jednotiek s vyšším štandardom.
Modernizácia bytov bola zrealizovaná taktiež v objekte Čmeľovec (5 b.j.) a Kohútová (2 b.j.). V bytovom
dome Jančova sa nám podarilo z pôvodných technických priestorov prízemia vytvoriť ďalšiu bytovú
jednotku.
Vstupné a spoločné priestory sme zrekonštruovali v objektoch Kohútová a Čmeľovec.
Efektívnym investičným zámerom bola akcia meranie a regulácia 17 objektov a rekonštrukcia 3 kotolní
s cieľom zníženia nákladov na vykurovanie objektov a komfortu obsluhy.
Popri investičnej výstavbe a vykonávaní údržby a opráv na spravovaných nehnuteľnostiach bola v roku
2006 zahájená projektová príprava pre plánovanú kompletnú rekonštrukciu objekto Mudroňova a areálu
Kohútová/Gemerská.
Snahou investičného oddelenia je vykonávať všetky
činnosti kvalitne, odborne a v intenciách interných
smerníc a pravidiel spoločnosti SSDZ, a.s. Hlavným
cieľom je dosiahnutie maximálnej spokojnosti klienta.

V Bratislave, 23.03.2007
Vypracovala: Ing. arch. Gabriela Hlubíková
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Kontakty.
Kancelária generálneho riaditeľa
Telefón: 02/5920 5712
Fax: 02/5441 5502
e-mail: office@ssdz.sk
Odbor finančný
Telefón: 02/59205719
Fax: 02/5441 5502
e-mail: berezna@ssdz.sk
Odbor právny
Telefón: 02/59205713
Fax: 02/5920 5754
e-mail: hinczova@ssdz.sk
Odbor technický
Telefón: 0259205757
Fax: 02/5920 5752
e-mail: stanojevicova@ssdz.sk
Oddelenie služieb
Telefón: 02/5920 5733,17
Fax: 02/5920 5754
e-mail: reality@ssdz.sk
Spojovateľka
Telefón: 02/5920 5711
Fax: 02/5920 5752

