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1) Profil spoločnosti

2) História a filozofia
spoločnosti

Správa služieb diplomatickému zboru je akcio-

Základné imanie akciovej spoločnosti vo výške

Správa služieb diplomatickému zboru, akciová

Spoločnosť vstúpila na trh s ambíciou nadviazať

vou spoločnosťou. Orientuje sa prioritne na

1 517 000 000,- Sk je tvorené nepeňažným

spoločnosť, bola založená zakladateľskou listi-

na vytvorené renomé, tradíciu a rokmi nado-

poskytovanie služieb cudzím zastupiteľským

vkladom zakladateľa a pozostáva výlučne

nou dňa 1. 10. 2001 v nadväznosti na uznesenie

budnuté skúsenosti s cieľom naďalej rozvíjať

úradom, ich pracovníkom, medzinárodným

z nehnuteľností zrušenej príspevkovej organi-

vlády č. 746 zo dňa 15. 8. 2001, ktorou vláda

a udržať si dôveru svojich klientov. Zamerala

organizáciám, obchodným zastupiteľstvám, za-

zácie Správa služieb diplomatickému zboru

schválila transformáciu príspevkovej organizá-

sa na ďalšie zdokonaľovanie kvality a rozsa-

hraničným kultúrnym a informačným centrám,

so sídlom Palisády č. 31, 811 06 Bratislava.

cie Správa služieb diplomatickému zboru na

hu poskytovaných služieb. V podnikateľskej

fyzickým a právnickým osobám, ale aj vláde,

Základné imanie spoločnosti je rozdelené na

akciovú spoločnosť so 100% majetkovou účas-

činnosti položila základy pre rozvoj nových

ústredným orgánom štátnej správy a ústavným

15 170 akcií, z ktorých každá má menovitú

ťou štátu. Spoločnosť prevzala všetky práva

podnikateľských aktivít aj v oblasti investícií do

činiteľom Slovenskej republiky. V súčasnosti je

hodnotu 100 000,- Sk. Akcie spoločnosti nie sú

a záväzky zrušenej príspevkovej organizácie

realitnej a stavebnej činnosti. V oblasti rozvoja

obchodnou spoločnosťou so 100% majetko-

verejne obchodovateľné. Akcionár vykonáva

Správa služieb diplomatickému zboru. Vklad

spoločnosti sa zvýraznila potreba investičnej

vou účasťou štátu. Jediným akcionárom spo-

svoje práva a povinnosti na základe právnych

majetku štátu do spoločnosti odsúhlasila Vláda

činnosti a zhodnocovania majetku so zame-

ločnosti je Ministerstvo zahraničných vecí

predpisov a stanov spoločnosti, predovšetkým

SR uznesením č. 746 dňa 15. augusta 2001

raním na rekonštrukciu a modernizáciu objek-

Slovenskej republiky. Zástupcom akcionára je

prostredníctvom valného zhromaždenia a do-

v súlade s § 13 ods. 7 písm. b) bod 2 zák.

tov spoločnosti.

minister zahraničných vecí Slovenskej republiky.

zornej rady.

č.278/1993 Zz o správe majetku štátu v plat-

Najvýznamnejším investičným projektom spo-

nom znení. Do obchodného registra Okres-

ločnosti v jej doterajšej histórii je vybudovanie

ného súdu Bratislava I bola spoločnosť zapí-

administratívneho centra Diplomat na Palisá-

saná dňa 15. 10. 2001, vložka č. 2834/B.

dach v Bratislave – v súčasnosti sídlo zastúpe-

Hlavný predmet činnosti spoločnosti spočíva

nia Európskej komisie, Európskeho parlamentu

Obchodné meno: Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

v

a komplexných

a veľvyslanectiev Fínska, Nórska a Švédska.

Sídlo: Palisády 31, 811 06 Bratislava

službách spojených so správou bytových

Okrem toho spoločnosť postupne rekonštruuje

IČO: 35 822 163

a nebytových priestorov najmä pre pracov-

ďalšie nehnuteľnosti s cieľom zabezpečiť svojim

Právna forma: akciová spoločnosť

níkov cudzích zastupiteľských úradov, medzi-

klientom nadštandardné služby.

Deň založenia: 1. 10. 2001

národných organizácií a zahraničných firiem

Veľkú pozornosť spoločnosť venuje vysokému

Výška základného imania: 1 517 000 000 Sk

pôsobiacich na Slovensku. Spoločnosť prena-

štandardu rekonštrukcií a vybaveniu bytov, aby

Telefón: +421-2 / 5920 5712

jíma najmä vlastné bytové a nebytové pries-

zodpovedali náročným požiadavkám klientov

Fax: +421 2 5441 5502

tory a objekty vysokého štandardu situované

a službám spojeným s bývaním – domovnícke

Internet: www.ssdz.sk

v atraktívnych lokalitách hlavného mesta.

služby, upratovanie spoločných priestorov,

E-mail: office@ssdz.sk

Poskytuje správcovské, ako i ďalšie služby pre

úpravy a udržiavanie záhrad, ochrana a bez-

potreby náročnej klientely. Spoločnosť venuje

pečnosť

veľkú pozornosť správe a údržbe nehnuteľností.

priestorov a ďalšie.

Identifikačné údaje

prenájme

nehnuteľností

obytných

areálov,

kancelárskych

Cieľom je oslobodiť klientov od všetkých starostí s tým súvisiacich.
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3) Úvodné slovo
predsedu predstavenstva
Správa služieb diplomatickému zboru má na

postavenia a fungovania spoločnosti do roku

vnútri firmy, tak aj v interakcii s vonkajším

diplomatickým misiám a zastúpeniam medzi-

základe uskutočnenej finančnej a procesnej

2010. Spoločnosť bude aj naďalej pokračovať

dodávateľským

prostredím.

národných organizácií na Slovensku je potrebné

analýzy jasnú predstavu o cieľavedomom sme-

v procesoch pravidelného samohodnotenia,

Cieľom je prevádzka spoločnosti bez obehu

rozvíjať prostredníctvom užšej špecializácie na

rovaní svojej činnosti a riadení svojich aktivít.

zvyšovania efektívnosti riadenia a svojho vnú-

papierových dokladov, úplná elektronizácia

vybrané cieľové skupiny diplomatov a kvalitnejšej

Rešpektuje pritom súčasný východzí stav

torného prostredia. Rozvoj ľudských zdrojov,

dokumentov a ich pripomienkovanie elektro-

ponuky služieb. Potenciálne atraktívnou oblasťou

a prísne hodnotí svoje reálne kapacitné a fi-

profesionalita a zvyšovanie výkonnosti zamest-

nickou formou. Ďalej vytvorenie dátového

je v tejto súvislosti najmä posilňovanie konzul-

nančné možnosti. Spoločnosť si veľmi dobre

nancov zostávajú aj naďalej kľúčovými priori-

skladu, zavedenie elektronickej registratúry

tantských a trhových analytických služieb na

uvedomuje úlohy, ktoré musí ako subjekt vlast-

tami spoločnosti.

a digitalizácia archívu. Spoločnosť chce na zák-

úkor už nasýteného segmentu klasickej spro-

níckou štruktúrou naviazaný na štát voči tomuto

V oblasti zlepšenia procesov v spoločnosti

lade výsledkov auditu upraviť a sprehľadniť

stredkovateľskej realitnej činnosti. Medzi ďalšie

plniť. Pri stanovovaní konkrétnej náplne a pri-

bol zakúpený nový softvér, ktorý umožňuje

organizačnú štruktúru, zjednodušiť schvaľo-

aktivity s veľkým

orít týchto úloh plne akceptuje aktuálne trhové

vykonávanie komplexnej správy nehnuteľností.

vacie procesy, vykonať jednoznačnú katalogi-

služby v oblasti networkingu a napomáhania

a konkurenčné prostredie. Neustále meniace

V roku 2007 bola spustená jeho ostrá pre-

záciu kompetencií a aktualizovať prehľadné

zlepšovaniu

sa prostredie vníma Správa služieb diploma-

vádzka. Boli zadefinované nové, racionálnejšie

procesné mapy.

hospodárskymi kruhmi.

tickému zboru ako výzvu a príležitosť na rozvoj

a úspornejšie postupy súvisiace s finančnými

Orientácia na aktivity s pridanou hodnotou zo

Zvyšovanie renomé na trhu nehnuteľností v ob-

a zvyšovanie efektívnosti svojej činnosti. Pro-

a ekonomickými procesmi a došlo k zavedeniu

strany našej spoločnosti v oblasti prenájmu vlast-

lasti developerskej činnosti so zabezpečením

jekt pozostával z analytickej časti s rozborom

nového systému plánovania a vyhodnocovania

ných bytových a nebytových priestorov, správy

pozitívnych dispozičných a finančných exter-

výnosov a nákladov spoločnosti, analýzy efek-

ekonomických výsledkov spoločnosti. Správa

bytových a nebytových priestorov a technickej

nalít pre štát je kľúčovým faktorom pre budúc-

tívnosti a ziskovosti jednotlivých nehnuteľností

služieb diplomatickému zboru plánuje zjedno-

činnosti je jednou z hlavných tendencií budúce-

nosť organizácie.

a aktivít organizácie. Súčasťou analýzy bolo

dušenie obehu dokumentov a výrazný posun

ho vývoja činnosti spoločnosti. Tradičné aktivity

aj modelovanie možných variantov ďalšieho

k elektronizácií

spoločnosti z oblasti poskytovania služieb cudzím
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4) Orgány spoločnosti
Valné zhromaždenie

Predstavenstvo spoločnosti

Odmeny členov štatutárnych a iných orgánov v spoločnosti

Je najvyšším orgánom spoločnosti. Vzhľadom

Je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je opráv-

Členovia orgánov spoločnosti, ktorí sú štát-

V roku 2006 spoločnosť na základe rozhodnutia

na skutočnosť, že spoločnosť má len jed-

nené konať v mene spoločnosti vo všetkých

nymi zamestnancami, nemajú nárok na vý-

Valného zhromaždenia vyplatila členom pred-

ného akcionára, vykonáva pôsobnosť Valného

záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú záko-

platu odmien za výkon funkcie. Odmeny za

stavenstva a členom dozornej rady odmeny

zhromaždenia Ministerstvo zahraničných vecí

nom alebo stanovami vyhradené Valnému zhro-

rok 2007 boli vyplatené členom predstaven-

zo zisku určeného na rozdelenie – tantiémy vo

SR, zastúpené ministrom zahraničných vecí

maždeniu alebo Dozornej rade.

stva v hodnote 1 084 tis. Sk a členom dozor-

výške 1 092 000,- Sk. Podľa návrhu na rozde-

nej rady vo výške 1 501 tis. Sk.

lenie zisku za rok 2007 sú tantiémy stanovené

Zloženie predstavenstva v roku 2007:

Mesačné odmeny členom orgánov spoločnosti

celkovo vo výške 100 000,- Sk.

Ing. Peter Osvald

do 28. 06. 2007

boli stanovené násobkom priemernej mzdy

JUDr. Ivan Mihalovič

do 29. 09. 2007

dosiahnutej v spoločnosti za predchádzajúci

Mgr. Tomáš Szabo

do 29. 09. 2007

rok nasledovne:

Ing. Milan Tancár

od 29. 06. 2007

Ing. Norbert Part

od 30. 09. 2007

pánom Jánom Kubišom.

• predseda predstavenstva
1,5 násobok priemernej mzdy

• členovia predstavenstva

Dozorná rada

1,2 násobok priemernej mzdy

• predseda dozornej rady

Je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti
predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

1,2 násobok priemernej mzdy

• členovia dozornej rady

1,0 násobok priemernej mzdy
Zloženie dozornej rady v roku 2007:
Ing. Juraj Müncner

od 28. 10. 2002		

do 19. 07. 2007

Ing. Milan Tancár

od 08. 03. 2005		

do 19. 06. 2007

Ing. František Zemanovič

od 08. 03. 2005		

do 07. 12. 2007

Ing. Pavol Bero

od 28. 10. 2005		

do 19. 12. 2007

Ing. Pavel Čerňanský

od 20. 07. 2007		

do 25. 09. 2007

Ing. Marcel Peško

od 20. 06. 2007

Božena Helešiová		od 26. 01. 2006		
Ing. Dagmar Dlhopolčeková

ssdz I výročná správa 2007

od 20. 12. 2007

strana 8

5) Organizačná štruktúra
a kontakty
Organizačná štruktúra spoločnosti je upravená

ľudských zdrojov. Zástupca generálneho riadi-

Organizačným poriadkom. Základ v riadení

teľa zastupuje generálneho riaditeľa v prípade

činností spoločnosti tvorí divizionálne riadenie.

jeho neprítomnosti, spolupracuje pri zosta-

Správa služieb diplomatickému zboru, a. s. sa

vovaní podnikateľského plánu, vypracovávaní

organizačne skladá z odborov, ktoré sa vnú-

ekonomických analýz, predkladá a iniciuje ná-

torne členia na oddelenia a samostatných

vrhy na zlepšenie obchodnej politiky. Riaditeľ

referentov. Organizačná štruktúra pozostáva

kancelárie generálneho riaditeľa koordinuje

z dvojodborového riadenia - z finančného od-

činnosť odborov, oddelení a pracovných skupín

boru a technického odboru. Technický odbor

podľa

predstavuje výkonný odbor, ktorý zabezpečuje

riaditeľa. Kancelária generálneho riaditeľa ďalej

investičné činnosti, výkon technických činností,

zastrešuje interný audit, obstarávanie, správcu

komplexný

siete a web stránky, právnikov, registratúru

výkon

správy

nehnuteľností

a realitnú činnosť. Finančný odbor je odborom zabezpečujúcim finančnú, rozpočtovú
a investičnú politiku spoločnosti a riadenie

pokynov

a rozhodnutí

Generálny riaditeľ
Ing. Milan Tancár
Zástupca gen. riad.
Ing. Norbert Part

Tel.: 02 / 5920 5738
Fax: 02 / 5441 5502

Kancelária GR
riaditeľ Ing. Marek Černý

Tel.: 02 / 5920 5757
Fax: 02 / 5920 5754
part@ssdz.sk

Tel.: 02 / 5920 5712
Fax: 02 / 5441 5502
cerny@ssdz.sk

Asistent

Asistent GR
Asistent RKAGR
Interný audit
Obstarávanie
Správca siete

generálneho

Správca www stránky
Právnici
Registratúra + podatelňa

a podateľňu.
finančný odbor
riaditeľ Ing. Pavol Bero
do 19.12.2007

technický odbor
riaditeľ Ing. Ján Tušim

Tel.: 02 / 5920 5716
Fax: 02 / 5920 5754

Tel.: 02 / 5920 5713
Fax: 02 / 5920 5752
tusim@ssdz.sk

Asistent

Asistent

Finančné oddelenie
a evidencia majetku

Oddelenie investičné

Riadenie ľudských zdrojov

Oddelenie hospodárska
správa
Oddelenie správy bytových
a nebytových priestorov
Oddelenie služieb

Organizačná štruktúra k 31. 12. 2007

ssdz I výročná správa 2007
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6) Hospodárske výsledky
spoločnosti
V roku 2007 spoločnosť dosiahla hospodársky

ku výrazného poklesu tržieb z predaja ma-

Obežný majetok

výsledok vo výške 39 160 tis. Sk pred zdanením.

jetku k zníženiu celkových výnosov spoločnosti

Obežný

hodnotu

V roku 2007 bol realizovaný predaj dlhodobého

V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide

o 34,15%. Medziročný pokles nákladov bol me-

154 321 tis. Sk. Tento rapídny pokles majetku

majetku, ktorý bol schválený predstavenstvom,

o pokles v sume 51 239 tis. Sk. Pri pohľade na

nej výrazný (17,7%), čo malo negatívny vplyv

o 81 565 tis. Sk bol zaznamenaný hlavne

dozornou radou a Valným zhromaždením. Pre-

štruktúru výnosov, ktoré dosiahli celkovú

na celkový hospodársky výsledok spoločnosti.

z dôvodu vysokého poklesu zostatku pro-

dané objekty a pozemky sú uvedené v tabuľke:

sumu 187 366 tis. Sk, možno konštatovať, že

Náklady spoločnosti dosiahli v roku 2007 výšku

striedkov na finančných účtoch a účtoch

na ich dosiahnutí sa najväčšou, viac ako 80%

159 775 tis. Sk vrátane dopadu zostatkovej

krátkodobého finančného majetku k ultimu

mierou podieľali tržby z predaja služieb v sume

ceny z predaja dlhodobého majetku v hod-

154 541 tis. Sk a tržby z predaja dlhodobého

note 14 954 tis. Sk. Náklady bez vplyvu predaja

majetku, ktoré dosiahli 22 225 tis. Sk. Napriek

dlhodobého majetku v predchádzajúcom roku

rastu výnosov z predaja služieb a ostatnej

vzrástli v porovnaní s rokom 2006 o 16 245 tis. Sk

Záväzky spoločnosti

činnosti spoločnosti došlo v roku 2007 v dôsled-

a dosiahli úroveň 144 821 tis. Sk.

Záväzky spoločnosti dosiahli k 31.12.2007

Rekapitulácia hospodárskej činnosti za rok 2007 v porovnaní s rokom 2006

Predaj majetku

majetok

predstavuje

Objekt

roka 2007. Na druhej strane bol zaznamenaný

Predajná cena
s DPH

RZ Diplomat Liptovský Ján

17 010 050,- Sk

výrazný nárast hodnoty pohľadávok.

Byt č. 1 s garážovým státím

5 272 360,- Sk

1 parkovacie státie v AC Diplomat

čiastku 176 923 tis. Sk. Vďaka pokračovaniu

Zhodnotenie stavu

splácania poskytnutého investičného úveru

a vývoja majetku spoločnosti

520 000,- Sk

2007

2006

rozdiel

(ročná splátka predstavuje 21 820 mil. Sk)

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné

+ 41 645

+ 101 056

- 59 411

a výraznému poklesu krátkodobých záväzkov

obdobie 2007 vo výške 27 591 tis. Sk rozhodne

- 2485

- 10 657

+ 8172

zaznamenala spoločnosť v porovnaní s rokom

valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti

0

0

0

minulým pokles hodnoty svojich záväzkov

valnému zhromaždeniu je nasledovný:

Celkový hospodársky výsledok pred zdanením

+ 39 160

+ 90 399

- 51 239

o 41 073 tis. Sk. Na druhej strane rástli najmä

Daň z príjmov za bežnú činnosť

+ 11 569

+ 17 645

- 6076

dlhodobé záväzky vďaka výraznému rastu

Prídel do rezervného fondu

2759

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

+ 27 591

+ 72 754

- 45 163

odložených daní.

Prídel do sociálneho fondu

400

Spoločnosť vykázala
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

Úhrada straty z minulých období

Poznámka: sumy sú uvedené v tisícoch Sk

Zhodnotenie stavu a vývoja majetku spoločnosti

Vlastné imanie

Prídel do investičného fondu

Vlastné imanie dosiahlo hodnotu 1 618 738

Výplata dividend

tis. Sk. Vlastné imanie zaznamenalo najmä

Tantiémy

vďaka výplate dividend za rok 2006 vo výške

SPOLU
Poznámka: sumy sú uvedené v tisícoch Sk

Dlhodobý neobežný majetok

miere pokryť pokles hodnoty neobežného

63 000 tis. Sk pokles o 36 779 tis. Sk. Podiel

Dlhodobý neobežný majetok spoločnosti pred-

majetku oproti roku 2006 o 7 220 tis. Sk spôso-

vlastného

stavuje hodnotu 1 630 628 tis. Sk. Výška inves-

bený okrem odpisov najmä realizáciou predaja

spoločnosti predstavuje 89,76%.

tícií realizovaných v roku 2007 nestihla v plnej

dlhodobého majetku.
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7) Prehľad ekonomických
ukazovateľov

8) Prehľad prenajatých
objektov

Miera

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Bytové priestory

Výnosy

tis. Sk

128 166

184 833

211 047

301 215

284 549

187 366

Čmelovec

43 bytov

obsadenosť na 74,4%

z toho tržby za služby

tis. Sk

120 205

113 569

127 599

145 238

147 634

154 541

Kohútova

73 bytov

obsadenosť na 94,5% (NR SR a ďalšie štátne inštitúcie)

Náklady

tis. Sk

115 586

179 137

201 265

230 617

194 151

159 775

Jančova

14 bytov

obsadenosť na 93%

z toho odpisy dlhodobého majetku

tis. Sk

32 542

32 783

38 331

33 598

31 271

35 790

Údolná

5 bytov

obsadenosť na 100%

Pridaná hodnota

tis. Sk

79 723

74 218

72 099

102 422

112 151

116 920

Výsledok hospodárenia z hosp. čin.

tis. Sk

9 937

6 558

22 237

78 387

101 056

41 645

Výsledok hospodárenia pred zdan.

tis. Sk

12 580

6 647

9 642

70 598

90 399

39 160

Výsledok hospodárenia po zdan.

tis. Sk

6 132

5 696

9 782

55 385

72 754

27 591

Majetok celkom

tis. Sk

1 673 804

1 787 310

1 812 437

1 871 802

1 876 196

1 803 372

AC Diplomat		

v súčasnosti sú prenajaté všetky kancelárske priestory

z toho neobežný

tis. Sk

1 571 617

1 764 902

1 737 364

1 682 698

1 637 848

1 630 628

Podjavorinskej 4		

prenajaté všetky priestory

z toho obežný

tis. Sk

99 332

21 104

73 804

188 086

235 886

154 321

Grösslingova 35 		

kancelárske priestory bezodplatne poskytnuté

Vlastné imanie

tis. Sk

1 577 150

1 577 915

1 585 217

1 648 203

1 655 517

1 618 738

			

medzinárodným organizáciám OSN

Základné imanie

tis. Sk

1 517 000

1 517 000

1 517 000

1 517 000

1 517 000

1 517 000

Panská 18 		

dlhodobo prenajaté firme Optifin Invest

Záväzky

tis. Sk

87 493

200 724

212 851

209 141

217 996

176 923

1,12

0,33

2,58

5,83

4,32

6,08

Ukazovateľ

Bežná likvidita

1,0 – 1,5

Palisády 6		

dlhodobo zazmluvnené Veľvyslanectvom Ruskej federácie v SR

Kancelárske priestory

Priemerná doba inkasa pohľadávok

deň

8

6

13

51

54

49

Ostatné objekty prenajaté veľvyslanectvám cudzích krajín

Priemerná doba splácania

deň

692

211

69

36

54

78

Donovalova 3 		

Kancelária veľvyslanectva Kanady (rezidencia)

Celková zadĺženosť

< 0,7

0,05

0,11

0,12

0,11

0,12

0,10

Gorazdova 27 		

Veľvyslanectvo Japonska (rezidencia)

Rentabilita vlastného kapitálu

%

0,80

0,42

0,61

4,28

5,46

2,42

Ferienčíkova 14 		

Veľvyslanectvo Egypta (zastupiteľský úrad)

Rentabilita tržieb

%

9,82

3,60

4,57

23,44

31,77

20,90

Hlavné námestie 7 		

Veľvyslanectvo Francúzkej republiky (zastupiteľský úrad)

Holubyho 11 		

Veľvyslanectvo Tureckej republiky (zastupiteľský úrad)

Hummelova 4 		

Veľvyslanectvo Poľskej republiky (zastupiteľský úrad)

Hviezdoslavovo nám. 10		

Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecka (ZÚ)

Mudroňova 47		

neobsadené, príprava na rekonštrukciu

Porubského 1		

Veľvyslanectvo Írskej republiky (rezidencia)

Sasinkova 8		

Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky (obchodné oddelenie)

Žižkova 30		

Veľvyslanectvo USA (rezidencia)

Somolického 1A		

Veľvyslanectvo Kubánskej republiky (zmluvy o reciprocite)

Obsadenosť v 135 bytoch bola počas roka 2007 nad 90%.
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9) Významné projekty
v roku 2007

10) Sociálna politika
spoločnosti

Zákaznícke centrum

Zmena organizačnej štruktúry

V roku 2007 pokračoval v spoločnosti proces

Na základe potreby zefektívniť a skvalitniť prácu

Cieľom zmeny organizačnej štruktúry bolo

reštrukturalizácie v súlade so závermi auditu.

so zákazníkmi, ktorí majú od našej spoločnosti

zjednodušiť riadenie, zefektívniť procesy a lepšie

Proces

v prenájme bytové alebo nebytové priestory

nastaviť motivačné nástroje.

javil zmenami v organizačnej štruktúre, ktoré

vzniklo zákaznícke centrum. Informácia obdr-

reštrukturalizácie v júli 2007 sa pre-

Sociálny fond
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu
v priebehu roku 2007
31.12.2007

spôsobili pokles počtu zamestnancov, niek-

žaná od zákazníka je spracovaná a postúpená

Zavedenie programového systému Chastia

toré činnosti boli prerozdelené medzi novovy-

Stav k 1. januáru

337

na realizáciu pracovníkom zodpovedných odde-

Zavedenie programového systému Chastia -

tvorené odbory. K 31. 12. 2007 mala spoločnosť

Tvorba na ťarchu nákladov

327

lení. Pracovníci zodpovední za vyriešenie vznik-

ide o komplexný grafický informačný systém

vytvorených 56 systemizovaných miest.

Tvorba zo zisku

300

nutého problému, po preverení situácie spätne

určený pre správu, evidenciu, prevádzku, údržbu

V oblasti sociálnej politiky získavali zamestnanci

Čerpanie SF

informujú zákaznícke centrum, akým spôso-

a sledovanie nákladov na prevádzku HIM a NIM

formou peňažných a nepeňažných príjmov

Stav k 31. decembru 2007

bom bude problém odstránený, a v akom časo-

a súvisiacich činností s možnosťou vizualizácií

rôzne výhody - príspevok na regeneráciu,

vom horizonte. Táto informácia sa dostáva späť

v grafike. Je to modulárne riešený systém, kde

stravovanie, príspevok na doplnkové dôchod-

k zákazníkovi. Po kompletnom odstránení po-

každý modul dokáže riešiť jednu konkrétnu

kové sporenie, príspevky na odborné špecia-

Časť sociálneho fondu sa v súlade so zákonom

ruchy, prípadne vyriešení požiadavky zákaz-

situáciu. Systém má veľký potenciál z hľadiska

lizované jazykové kurzy, príspevky na zdravotnú

o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nák-

níka, pracovníci zodpovedných oddelení pros-

zefektívnenia vnútrofiremných procesov.

starostlivosť a preventívne lekárske prehliadky.

ladov a časť z rozdelenia zisku. Sociálny fond bol

Záujem o zamestnanie v našej spoločnosti

v roku 2007 použitý na zabezpečenie stravova-

Správa registratúry

je veľký. Preto je možné vyberať najlepších

nia zamestnancov, regeneráciu pracovnej sily

V priebehu druhého polroku 2007 prebiehali

z najlepších. Výkon práce je mesačne vyhodno-

a sociálnu výpomoc. V zmysle čl. 17 Kolektívnej

Rozvoj správcovských služieb

intenzívne práce na spracovaní registratúrnych

covaný a najlepší majú možnosť svoje pracovné

zmluvy bude zostatok fondu za rok 2007 poskyt-

Spoločnosť vylepšila svoj servis pre širšie port-

záznamov v registratúrnom stredisku Správy

výsledky uplatniť možnosťou vycestovania do

nutý v roku 2008 zamestnancom na dopravu

fólio zákazníkov formou prechodu k precíznym

služieb diplomatickému zboru, a.s. Registratúrne

zahraničia na zastupiteľské úrady, misie, slo-

do zamestnania a na služby, ktoré zamestnanci

a adresným službám.

stredisko bolo presunuté z nevyhovujúcich

venské inštitúty v zmysle dohody o personálnej

využívajú na regeneráciu pracovnej sily, formou

garážových priestorov v AC Diplomat priamo

politike medzi MZV SR, našou spoločnosťou

jednorazového príspevku.

Outsourcing

do sídla spoločnosti na Palisády 31. Bol spraco-

a Správou účelových zariadení MZV SR.

Externé zabezpečenie poradenstva v oblasti

vaný nový registratúrny poriadok a registra-

verejného obstarávania, správy informačných

túrny plán, ktorý je v súlade s potrebami a po-

systémov, prevádzky počítačovej siete, právnych

žiadavkami spoločnosti.

tredníctvom zákazníckeho centra promptne
informujú zákazníka, že záležitosť je vybavená.

- 714
250

Poznámka: sumy sú uvedené v tisícoch Sk

služieb a služieb v oblasti marketingu a PR
umožňuje dosiahnuť výraznú finančnú úsporu
pri ich kvalitnom a odbornom zabezpečení.
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11) Výhľad na rok 2008

12) Správa nezávislého audítora

Nasledujúce aktivity a zlepšenia sú už súčasťou našej agendy:

• Zvyšovanie kvality a efektivity v oblasti poskytovaných služieb
• Rozširovanie rozsahu a spektra poskytovaných služieb
• Po zabezpečení stabilizácie spoločnosti sa zamerať na nové rozvojové programy
a podnikateľské aktivity v oblasti investičných akcií, developerskej a realitnej činnosti
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13) Súvaha
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14) Výkaz ziskov a strát
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15) Poznámky k účtovnej závierke
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Správa služieb
diplomatickému zboru, a.s.
Adresa: Palisády 31, 811 06 Bratislava
Kancelária generálneho riaditeľa:
02 / 5920 5738, 12
e-mail: office@ssdz.sk
fax: 02 / 5441 5502
podatelňa: 02 / 5920 5720

www.ssdz.sk

