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Profil spoločnosti

Správa služieb diplomatickému  
zboru, a.s. je akciovou spoločnosťou  
so 100%-nou majetkovou účasťou štátu. 
Orientuje sa prioritne na poskytovanie 
služieb diplomatickým misiám pôso-
biacim na Slovensku, obchodným zas- 
tupiteľstvám, zahraničným kultúrnym  
a  informačným centrám, medzinárod-
ným organizáciám, predstaviteľom vlády, 
ústredným orgánom štátnej správy a ús- 
tavným činiteľom Slovenskej republiky, 
ako aj domácim a zahraničným fyzickým 
a právnickým osobám.

Jediným akcionárom spoločnosti 
je Ministerstvo zahraničných vecí  
a  európskych záležitostí Slovenskej  
republiky. Štatutárnym zástupcom  

akcionára je minister zahraničných vecí 
a  európskych záležitostí Slovenskej 
republiky. Základné imanie akciovej 
spoločnosti vo výške 50 364 400 EUR 
je tvorené nepeňažným vkladom  
zakladateľa a pozostáva výlučne z ne- 
hnuteľností zrušenej príspevkovej orga-
nizácie Správa služieb diplomatickému 
zboru so sídlom Palisády č. 31, 811 06 
Bratislava. Základné imanie spoločnos-
ti je rozdelené na 15 170 akcií, z ktorých 
každá má menovitú hodnotu  3 320  EUR. 
Akcie spoločnosti nie sú verejne ob-
chodovateľné. Akcionár vykonáva svoje  
práva a povinnosti na základe právnych 
predpisov a stanov spoločnosti, predo- 
všetkým prostredníctvom valného  
zhromaždenia a dozornej rady.

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 50 364 400 EUR
Zápis v obchodnom registri  vedenom Okresným súdom Bratislava I,  oddiel Sa, 
vložka 2834/B
Telefón +421 2 5920 5738
Fax +421 2 5441 5502
Internet www.ssdz.sk
E-mail office@ssdz.sk
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Predmet podnikania
• organizačné poradenstvo pre zastupi-

teľské a iné úrady cudzích štátov  
na území SR 

• administratívne práce pre zastupiteľské 
úrady cudzích štátov na území SR 

• prenájom nehnuteľností spojený  
s poskytovaním doplnkových služieb 

• obstarávateľská činnosť spojená  
so správou a prenájmom nehnuteľností 

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

• prevádzkovanie zariadení slúžiacich  
na relaxáciu a regeneráciu  

• ubytovacie služby v ubytovacích zaria- 
deniach s prevádzkovaním pohostin- 
ských činností v týchto zariadeniach 

• konferenčný servis 

• organizovanie kurzov, seminárov  
a školení 

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

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

• prenájom spotrebného  
a priemyselného tovaru 

• prieskum trhu a verejnej mienky 

• reklamná a propagačná činnosť 

• automatizované spracovanie dát 

• murárstvo 

• výkon činnosti stavebného dozoru 

• uskutočňovanie jednoduchých stavieb, 
drobných stavieb a ich zmien 

• uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

• prevádzkovanie garáží a odstavných 
plôch 

• sprostredkovateľská činnosť v oblasti 
obchodu a služieb 

• vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo 

• montáž, rekonštrukcia a údržba  
vyhradených technických zariadení 

• dokončovacie stavebné práce  
pri realizácii exteriérov a interiérov 

• poskytovanie služieb v poľnohos-
podárstve a záhradníctve 

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

• výroba a dodávka elektriny  
zariadeniami na výrobu elektriny  
s celkovým inštalovaným výkonom 
do 1 MW vrátane 

• poskytovanie služieb na úseku zabez-
pečovania priestorov na štátnu  
reprezentáciu a primerane vybavených 
bytov pre najvyšších ústavných  
činiteľov Slovenskej republiky
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Úvodné slovo generálneho riaditeľa  
a predsedu predstavenstva k činnosti 
spoločnosti v roku 2020

Rok 2020 bol poznačený pandémiou ochorenia COVID-19, ktorá zasiahla všetky oblasti 
ekonomiky a hospodárstva. Vláda Slovenskej republiky, orgány štátnej správy a samosprávy 
prijímali rôzne opatrenia za účelom zabránenia šírenia vírusu a ochrany zdravia občanov, 
ktoré mali zásadný vplyv aj na podnikateľskú činnosť SSDZ, a.s., jej klientov a partnerov. 

Prijímané opatrenia, ako aj časté novelizovanie právnych noriem, vyvíjali tlak  
na neustále prehodnocovanie hospodárskych výsledkov spoločnosti, predovšetkým 
z  pohľadu dosiahnutia kladného výsledku hospodárenia a  splnenia si odvodovej povin-
nosti voči akcionárovi v  oblasti schválenej dividendovej politiky. Dôležité bolo zároveň 
zachovať kvalitu poskytovaných služieb klientom, pričom viacerí z  nich sa v  priebehu roku 
2020 dostali do nepriaznivej finančnej situácie a  platobnej neschopnosti. Od začiatku 
sme sa preto snažili pomôcť našim partnerom preklenúť ťažké obdobie, a  v  čo najvyššej 
možnej miere znížiť negatívne dopady pandémie na spoločnosť. Bol schválený návrh  
opatrení vo vzťahu k nájomným zmluvám - išlo o systémový návrh riešenia nájomných 
vzťahov s  cieľom čo najviac minimalizovať straty a  negatívny vplyv vzniknutej situácie  
na hospodárenie SSDZ, a.s. V intenciách schváleného návrhu boli klientom poskytnuté rôzne 
formy pomoci a bolo možné rýchlo a promptne reagovať na všetky žiadosti a podnety. 

Bol zároveň zriadený krízový štáb SSDZ, a.s., ktorý na týždennej báze prerokovával 
a  prispôsoboval potrebné opatrenia spoločnosti voči svojim klientom, nájomcom ako aj 
dovnútra firmy. Okrem vyššie uvedených opatrení bolo posilnené upratovanie a dezinfekcia 
priestorov vo vlastníctve SSDZ, a.s., bolo  pristúpené k  nákupu a zabezpečeniu ochranných 
prostriedkov. V súvislosti s internými opatreniami sme rozhodli o úprave pracovného režimu 
prostredníctvom tzv. služieb zamestnancov s cieľom zamedzenia veľkého počtu zamestnan- 
cov na pracovisku. Maximum porád a stretnutí bolo presunutých do on-line priestoru. Cieľom 
všetkých opatrení bola ochrana zdravia zamestnancov, nájomcov a partnerov.

Okrem aktívnej obchodnej politiky sme sa v  rámci pravidelného prehodnocovania  
hospodárskych výsledkov spoločnosti intenzívne zameriavali na možné znižovanie nákladov 
tak, aby sme nepoškodili záujmy spoločnosti, ani záujmy našich klientov a  dodržali svoj 
záväzok voči akcionárovi. Išlo najmä o úpravy v spotrebe energií, opravách a  údržbách, 
investíciách a ostatných službách. Ďalšou významnou položkou v  úsporách nákladov 
bolo zníženie mzdových nákladov, ktoré sme urobili po dohode s  odborovou organizáciou  
SSDZ, a.s. Všetky tieto opatrenia mali za cieľ zmierniť negatívne dopady na hospodárenie 
a naplniť strategické ciele spoločnosti.

Je dôležité, že aj napriek neočakávanej pandemickej situácii, ktorá ochromila trh  
nehnuteľností, sa nám v  roku 2020 podarilo mieru obsadenosti počas celého roka udržať  
na vysokých hodnotách. Taktiež sme pokračovali v implementovaní podnetov a odporúčaní 
organizácie Transparency International Slovensko na zlepšenie transparentnosti spoloč- 
nosti. Postupy vychádzali z hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem, ktoré 
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TIS realizovala v roku 2019, kde sa SSDZ, a.s. v celkovom hodnotení umiestnila na 9. mieste 
zo 100 hodnotených subjektov. Zodpovedne sme tiež pokračovali v zhodnocovaní majetku 
spoločnosti prostredníctvom investícií do existujúcich nehnuteľností. Bolo realizovaných via- 
cero náročných investičných akcií, ktorých realizácia bola najmä z  pohľadu pandemickej 
situácie mimoriadne komplikovaná.  

Čo sa týka postupnej reštrukturalizácie majetku SSDZ, a.s., ktorá bola stanovená  
za dlhodobý a najvýznamnejší strategický cieľ spoločnosti, aj v  roku 2020 sme pokračovali 
v komplexnom zhodnocovaní výnosnosti a účelnosti svojich nehnuteľností. Potreba reštruk-
turalizácie je ešte zosilnená negatívnym dopadom pandémie a súvisiacich opatrení na vývoj 
na trhu s nehnuteľnosťami, najmä v sektore nebytových a administratívnych priestorov, ale aj 
bytov a priestorov na bývanie. V tejto súvislosti sme v roku 2020 posudzovali viacero zámerov, 
žiaden sa však vzhľadom na neprehľadnú a nejasnú situáciu nerealizoval.  

Rád by som uviedol, že aj napriek tomu, že rok 2020 bol kvôli pandemickej situácii  
nesmierne ťažký vo všetkých oblastiach a smeroch, bol pre nás rokom nesmierne poučným.  
Uvedomili sme si viac ako inokedy dôležitosť komunikácie s  klientmi, ktorá sa počas pan-
démie ešte viac zintenzívnila. Na jednej starane boli klienti, ktorí trávili viac času vo svojich 
bytoch z dôvodu nariadenej práce z domu, v dôsledku čoho sa  množili požiadavky, podnety, 
sťažnosti, či už na priestory, okolie alebo susedov. Na strane druhej boli finančné problémy 
klientov, ktoré vytvárali tlak na predčasné ukončovanie nájmov, poskytovanie zliav, prípadne 
iných foriem úľav. O  to dôležitejšia bola trpezlivosť,  empatia a  profesionálny prístup všet-
kých zamestnancov a spolupráca jednotlivých oddelení pri riešení každej jednej požiadavky.  
A preto sme si aj v tejto neľahkej dobe udržali pozíciu stabilného partnera pre svojich jestvu-
júcich, ale aj nových nájomcov. 

Na záver by som chcel vyjadriť poďakovanie všetkým zamestnancom SSDZ, a.s. za ich  
profesionálny a  empatický prístup k riešeniu všetkých požiadaviek, ako aj solidaritu 
k spoločnosti, keď boli ochotní vzdať sa časti svojich benefitov tak, aby spoločnosť dosiahla 
predpísané hospodárske výsledky a splnila si svoju odvodovú povinnosť voči akcionárovi – 
Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

                                                                                                          Marek Černý 
                                                                                predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
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História a filozofia spoločnosti

Správa služieb diplomatickému  
zboru, a.s. bola založená zakladateľ- 
skou listinou dňa 1. 10. 2001 v nadväz- 
nosti na uznesenie vlády č. 746 zo dňa  
15. 8. 2001, ktorou vláda schválila  
transformáciu príspevkovej organizácie  
Správa služieb diplomatickému zboru  
na akciovú spoločnosť so 100%-nou ma- 
jetkovou účasťou štátu.  

Spoločnosť prevzala všetky práva 
a záväzky zrušenej príspevkovej orga-
nizácie Správa služieb diplomatickému 
zboru. Vklad majetku štátu do spoločnos- 
ti odsúhlasila vláda SR uznesením č. 746 
dňa 15. 08. 2001 v súlade s § 13 ods. 7 
písm. b) bod 2 zák. č. 278/1993 Z.z.  
o správe majetku štátu v platnom znení. 
Do obchodného registra Okresného súdu 
Bratislava I bola spoločnosť zapísaná dňa 
15. 10. 2001, odd. Sa vložka č. 2834/B.

Hlavný predmet činnosti spoločnosti 
spočíva v prenájme vlastných bytových 
a  nebytových priestorov a  objektov. Ide 
o moderné a historické budovy v at-
raktívnych lokalitách Bratislavy, ktoré  
dosahujú vysoký európsky štandard.

Medzi poskytované služby, ktorých 
opodstatnenosť a dôležitosť za posledné 

roky pre spoločnosť významne vzrástla, 
patrí správcovská činnosť. Tá so sebou 
prináša množstvo technických, eko-
nomických, prevádzkových a právnych 
činností. Na ich zabezpečenie je potreb-
ná skúsenosť, ktorú SSDZ, a.s. nadobudla  
dlhoročnou správou vlastných objektov.

 
SSDZ, a.s.  zároveň   poskytuje  široký  

komplex  služieb  spojených  s  bývaním.   
Ide najmä o upratovanie spoločných  
priestorov,  úpravy  a udržiavanie záhrad, 
monitoring a ochranu objektov a kance-
lárskych priestorov, bežné stavebné 
úpravy menšieho rozsahu. Komplexnosť 
poskytovaných služieb SSDZ, a.s. dopĺňa 
realitná a sprostredkovateľská činnosť 
v oblasti realít, investičná a stavebná 
činnosť. Ďalšiu aktivitu spoločnosti 
predstavuje  výroba a  dodávka elektriny 
v  súvislosti s prevádzkovaním fotovol- 
taickej elektrárne.

V každej oblasti svojej činnosti 
spoločnosť kladie dôraz na kvalitu služieb, 
ktorá spočíva v  diskrétnom, individuál-
nom a  adresnom prístupe ku každému 
klientovi. 

Činnosť spoločnosti nemá vplyv  
na životné prostredie.
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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 Minis- 
terstvo zahraničných vecí a  európskych 
záležitostí SR. Štatutárnym zástupcom 
jediného akcionára bol  od 04. 04. 2012, 
resp. od 23. 03. 2016 minister zahra- 
ničných vecí a  európskych záležitostí  
pán Miroslav Lajčák,  od 21. 03. 2020 mi- 
nister zahraničných vecí a európskych zá- 
ležitostí pán Richard Sulík a od 08. 04. 2020 
minister zahraničných vecí a  európskych 
záležitostí pán Ivan Korčok.

Predstavenstvo spoločnosti

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

Zloženie predstavenstva v roku 2020:

Ing. Marek Černý 
(predseda)

od 19. 04.2016 
do 18.04.2020

Ing. Norbert Part
od 19.04.2016 
do 18.04.2020

Ing. Boris Šturc, CSc.
od 19.04.2016 
do 18.04.2020

Ing. Marek Černý 
(predseda)

od 19.04.2020

Ing. Norbert Part od 19.04.2020

Ing. Boris Šturc, CSc. od 19.04.2020

Dozorná rada

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

Zloženie dozornej rady v roku 2020:

Ing. Pavol Sýkorčin 
(predseda)

od 16.08.2017

Ing. Tibor Králik od 01.02.2019

JUDr. Roman Paldan od 01.02.2019

Odmeny členov štatutárnych  
a iných orgánov v spoločnosti

Odmeny za rok 2020 boli vypla- 
tené členom predstavenstva vo výške 
96  647,16 EUR a  členom dozornej rady  
vo výške 12 606,96 EUR. Členovia orgánov 
spoločnosti, ktorí sú štátnymi zamestnan-
cami nemôžu poberať odmenu za výkon 
funkcie.

Štruktúra odmeny predsedu/člena 
predstavenstva je stanovená v  súlade  
so Zásadami výberu, riadenia a  odme- 
ňovania zástupcov štátu v  orgánoch  
SSDZ, a.s., schválenými valným zhro-
maždením spoločnosti v  nadväznosti  
na Uznesenie vlády SR č. 159/2011 zo dňa 
02. marca 2011 v  znení Uznesenia vlády 
SR č. 190 z 19. 04. 2017 a v znení Uznese-
nia vlády Slovenskej republiky č. 289 z 11. 
mája 2020 k návrhu na doplnenie Pravi-
diel výberu a odmeňovania zástupcov 
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štátu v orgánoch spoločnosti s majet-
kovou účasťou štátu.

Podľa návrhu na rozdelenie zisku  
na rok 2020 boli stanovené odmeny  
zo zisku určeného na rozdelenie za rok 
2020 (tantiémy) v sume  5 959,00 EUR.

Informácia o zmluvách o poskyt- 
nutí úveru, pôžičky, o prevode 
majetku spoločnosti, alebo uží- 
vaní majetku podniku, ktoré 

spoločnosť uzatvorila s osobami 
uvedenými v § 196a  Obchodného 
zákonníka.

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

Organizačná štruktúra spoločnosti

Organizačná štruktúra spoločnosti 
Správa služieb diplomatickému zboru, a. s. 
je upravená organizačným poriadkom. 
Základ v riadení činnosti spoločnos- 
ti tvorí divizionálne riadenie. Spoločnosť 
sa organizačne skladá z odborov, ktoré 
sa vnútorne členia na oddelenia a samos- 
tatných referentov. Základným organi-
začným útvarom a stupňom riadenia 
je odbor, ktorý zabezpečuje uzavretý 
okruh stanovených  činností.   Oddelenia 
a samostatní   referenti   zabezpečujú 
výkon vecne ucelenej a špecificky 
vymedzenej odbornej problematiky  
v rámci príslušného odboru.

Organizačná štruktúra k 31. 12. 2020 
pozostáva z  dvojodborového riadenia, 
ktoré predstavuje   ekonomický odbor 
a kancelária generálneho riaditeľa.  
Ekonomický odbor je odborom, ktorý 
zodpovedá za finančnú, rozpočtovú  
a  investičnú politiku spoločnosti a ria- 

denie ľudských zdrojov. Súčasne predsta- 
vuje výkonný odbor, ktorý zabezpečuje 
všetky investičné činnosti, komplexný 
výkon správy  nehnuteľností  a technických 
činností. Odbor kancelária generálneho 
riaditeľa zodpovedá za obchodnú politi-
ku spoločnosti, zabezpečuje príjmy orga- 
nizácie a koordinuje činnosť odborov, 
oddelení a  pracovných skupín podľa 
pokynov a  rozhodnutí generálneho ria-
diteľa. Kancelária generálneho riaditeľa 
zastrešuje taktiež verejné obstarávanie, 
právne služby, vnútorný audit, správu re- 
gistratúry a správu IT systémov a webové 
stránky. V  priamej riadiacej kompetencii 
generálneho riaditeľa je poradca ge- 
nerálneho riaditeľa, ktorý má postavenie 
riaditeľa odboru. Poradca generálneho   
riaditeľa   spolupracuje   pri   tvorbe   straté-
gie   spoločnosti,   ekonomických   analýz  
pre rozhodovacie procesy spoločnosti, 
ako aj projektov v  oblasti ekonomiky,  
organizácie a riadenia.
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Organizačná štruktúra k 31. 12. 2020
Organizačná štruktúra k 31.12.2018

Generálny riaditeľ

Poradca generálneho 
riaditeľa

Ekonomický odbor Kancelária generálneho riaditeľa

Riaditeľ ekonomického odboru Riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa

Referent organizačných a podporných 
činností

Asistent GR

Oddelenie finančných analýz a 
účtovníctva

Účtovník I
Obchodné oddelenie

Účtovník II Vedúci oddelenia Právnik I
Vedúci oddelenia

Referent ekonomiky a 
podporných činností

Obchodný referent I Právnik II

Investičné oddelenie
Investičný referent I Obchodný referent II

Referent pre vnútorný audit
Vedúci oddelenia

Investičný referent  II Obchodný referent III

Referent koordinačných a 
koncepčných činností

Oddelenie správy bytových a 
nebytových priestorov

Vedúci oddelenia
Vedúci strediska

Murár - Maliar Referent 
autodopravy

Správca bytových priestorov I

Elektrikár
Referent 

materiálovo 
technického

zabezpečenia
Správca bytových priestorov II

Inštalatér - kúrenár
Správca nebytových priestorov I

Správca nebytových priestorov II

Správca nebytových priestorov III

1
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Hospodárske výsledky spoločnosti

V roku 2020 spoločnosť dosiahla 
hospodársky výsledok pred zdanením vo 
výške 560  296 EUR. V porovnaní s pred-
chádzajúcim rokom ide o  pokles v  ob-
jeme 1 294 067 EUR.

Pri pohľade na štruktúru výnosov, 
ktorých výška dosiahla objem 4  756 776 
EUR možno konštatovať, že na ich dosia- 
hnutí sa najväčšou mierou podieľali tržby 
z predaja služieb v sume 4 694 794 EUR, čo 

je 98,70 % z celkových výnosov. Podiel os-
tatných výnosov z  hospodárskej činnos- 
ti bol v sume 24 395 EUR a podiel z pre-
daja dlhodobého majetku a materiálu 
v sume 14 917 EUR, čo spolu na celkových 
výnosoch bolo 0,83 %. Výnosy z finančnej 
činnosti boli v  sume 22  670 EUR, čo je  
0,48 % na celkových výnosoch.

Štruktúra celkových výnosov za rok  
2020 je zobrazená v nasledujúcom grafe:

Štruktúra výnosov v roku 2020

Pozn.: sumy sú uvedené v EUR

0
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2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

Náklady spoločnosti dosiahli 
v roku 2020 výšku 4  196 480 EUR, čím 
v  porovnaní s  rokom 2019 poklesli  
o  1  413 927 EUR. Najvýraznejší vplyv na 
znížené náklady spoločnosti mala zostat-
ková hodnota predaného dlhodobého 
majetku, ktorá je v  porovnaní s  rokom 

2019 nižšia  o  1  578 163 EUR. V  ostat-
ných nákladových položkách je mierne 
zvýšenie, kde sa prejavujú predovšetkým  
dopady zvýšených nákladov na daňo- 
vé záväzky, zvýšené náklady za služby, 
predovšetkým v  oblasti opráv a údržby 
objektov.

4 694 794

14 917 24 395 22 670
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Štruktúra nákladov v roku 2020

Z dôvodu zhoršujúcich sa podmie- 
nok v  roku 2020 v súvislosti so šírením 
ochorenia koronavírusu COVID-19  
a  s tým súvisiacimi opatreniami, musela 
spoločnosť aktualizovať podnikateľský 
plán pre rok 2020. Táto aktualizácia bola 
zameraná na zníženie nákladov oproti 
pôvodne schválenému podnikateľskému 
plánu, predovšetkým v  časti opráv  
a  údržby objektov a  mzdovej oblasti.  

Aj tento faktor má za následok, že v roku 
2020 bolo dosiahnuté splnenie hos-
podárskeho výsledku pred zdanením 
a  ostatných hlavných ukazovateľov pod-
nikateľského plánu na rok 2020 aj bez 
odpredaja majetku.

Štruktúra celkových nákladov za rok  
2020 je zobrazená v nasledujúcom grafe:

Osobné náklady
25,2 %

Odpisy dlhodobého 
hmotného 

a nehmotného 
majetku
28,1 %

Dane a poplatky
3,2 %

ZC predaného dlhodobého 
hmotné majetku 

a predaného materiálu
0,1 %
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Zhodnotenie stavu a vývoja  
majetku spoločnosti

Majetok spoločnosti 

Majetok spoločnosti k  31. 12. 2020 
bol v  hodnote 62  381 994 EUR a  opro-
ti predchádzajúcemu obdobiu 2019 
poklesol o 1 258 555 EUR.

Dlhodobý neobežný majetok 

Dlhodobý neobežný majetok spo- 
ločnosti k  31. 12. 2020 dosiahol úroveň 
57  284 629 EUR. V  porovnaní so sta- 

vom v  roku 2019 došlo k  jeho  
zníženiu o  204 369 EUR. Zníženie neo-
bežného majetku bolo predovšetkým 
z  dôvodu likvidácie fyzicky a  morálne 
opotrebovaného majetku, ako aj odpre-
daju časti pozemkov.

Obežný majetok

Obežný majetok spoločnosti    
k 31. 12. 2020 dosiahol úroveň   
5  068 768 EUR. K  zníženiu obežného 
majetku prišlo na strane zásob o  sumu  
2  906 EUR, ako aj na strane finančných  
účtov o sumu 1 278 605 EUR.

Spoločnosť vykázala za rok 2020 2019
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti +626 815 +1 871 769
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -66 519 -17 406

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti

Celkový hospodársky výsledok pred zdanením +560 296 +1 854 363
Daň z príjmov za bežnú činnosť +129 583 +406 634
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +430 713 +1 447 729

Pozn.: sumy sú uvedené v EUR

Rekapitulácia výsledku z hospodárskej činnosti za rok 2020  
v porovnaní s rokom 2019

Náklady Suma

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 467 003
Služby 1 246 604
Ostatné náklady na hospodársku činnosť 21 700
Osobné náklady 1 057 551
Náklady na finančnú činnosť 89 189 
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 1 178 872
Dane a poplatky 133 213
ZC predaného dlhodobého hmotného majetku a predaného materiálu 2 348 
NÁKLADY celkom 4 196 480

Pozn.: sumy sú uvedené v EUR
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Záväzky spoločnosti

Záväzky spoločnosti  dosiahl i  
k   31. 12. 2020 objem 7  713 740 EUR. 
Zníženie záväzkov spoločnosti oproti 
roku 2019 je spôsobené vo významnej 
miere splácaním dlhodobého ban-
kového úveru, ktorý bol v  roku 2019 
použitý na financovanie nákupu novej 
nehnuteľnosti.

Vlastné imanie

Vlastné imanie dosiahlo hodnotu  
54 523 483 EUR. Podiel vlastného imania 
na celkových aktívach spoločnosti pred-
stavuje 87,40 %.

Rozdelenie zisku za rok 2020

O  rozdelení výsledku hospodáre-
nia za účtovné obdobie 2020 vo výške 
430  713,01 EUR rozhodne valné zhro-
maždenie. Návrh štatutárneho orgánu 
valnému zhromaždeniu je nasledovný:

Prídel do rezervného 
fondu    

43 071,30

Odvod dividend 250 000,00
Prídel do IRF 80 000,00
Prídel do sociálneho  
fondu

51 682,71

Tantiémy 5 959,00
Nerozdelený zisk                                                                         0,00

SPOLU 430 713,01
Pozn.: sumy sú uvedené v EUR

V nadväznosti na Uznesenie vlády 
SR č. 856/2006 zo dňa 11. 10. 2006 bod 
C.14, ktorým vláda uložila ministrovi za-
hraničných vecí vykonať audit súčasného 

stavu hospodárenia celej rozpočtovej ka-
pitoly Ministerstva zahraničných vecí SR, 
vrátane akciovej spoločnosti SSDZ, a.s. 
a zabezpečenia schopnosti spoločnosti 
SSDZ, a.s. tvoriť zisk a odvádzať dividendy 
sa v  dlhodobom horizonte ako objektív- 
ny proces prijalo opatrenie vykonať finan- 
čnú analýzu nezávislou renomovanou 
spoločnosťou. 

Riziká a neistoty, ktorým je 
účtovná jednotka vystavená

V  roku 2019 spracovala spoločnosť 
Jones Lang LaSalle, s.r.o. finančnú analýzu, 
ktorá posúdila výkonnosť a  potenciál  
ziskovosti pre roky 2020 – 2022 a  pre-
dikovala dividendovú politiku SSDZ, a.s.  
Uvedená finančná analýza bola spra-
covaná v  troch variantoch v  závislosti  
od realizácie a časovania určitých transak-
cií s nehnuteľnosťami : 

• variant č. 1 počíta s  odpreda-
jom časti majetku, konkrétne objektu  
na Gorazdovej 27 k  31. 10. 2019 a   
na Mudroňovej 47 k  31. 7. 2020, pričom 
SSDZ, a.s. nerozšíri svoje portfólio ne- 
hnuteľností o žiadnu novú nehnuteľnosť

• variant č. 2 počíta s  odpreda-
jom časti majetku, konkrétne objektu  
na Gorazdovej 27 k  31. 12. 2019 a   
na Mudroňovej 47 k 31. 12. 2019, pričom 
SSDZ, a.s. nerozšíri svoje portfólio ne- 
hnuteľností o žiadnu novú nehnuteľnosť

• variant č. 3 počíta s  odpreda-
jom časti majetku, konkrétne objektu  
na Gorazdovej 27 k  31. 10. 2019  
a na Mudroňovej 47 k 31. 7. 2020, pričom 
SSDZ, a.s. zakúpi novú nehnuteľnosť.

Rozhodnutím č. VZ/08/2019 zo dňa 
01. 10. 2019 minister zahraničných vecí 
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a európskych záležitostí SR, ako štatutárny 
zástupca jediného akcionára spoločnos-
ti schválil dividendovú politiku na roky 
2020 – 2022 v  zmysle záverov finančnej 
analýzy. Dividendová politika na roky 
2020 – 2022 bola schválená vo všetkých 
troch variantoch, pričom odvod dividend 
mal byť realizovaný podľa toho variantu, 
ktorý vzíde zo zrealizovaného odpredaja 
nehnuteľností určených na trvalé zabez-
pečenie bývania pre najvyšších ústavných 
činiteľov a  ktorá zároveň bude závisieť 
od prípadného schválenia nákupu novej 
nehnuteľnosti orgánmi spoločnosti.

V roku 2020 SSDZ, a.s., v súlade s pl-
nením Uznesenia vlády SR č. 285/2018 
a č. 339/2019, začala rokovania o prevode 
nehnuteľnosti na Mudroňovej ul. 47 
do vlastníctva SR – Úradu vlády SR. 
Uznesením vlády SR č. 443/2020  
z 08. 07. 2020  vláda zrušila niektoré úlohy 
z Uznesenia č. 339/2019.

V  bode B.1 tohto Uznesenia bolo 
ministrovi zahraničných vecí a  európ- 
skych záležitostí SR uložené predĺžiť ná-
jomný vzťah s Veľvyslanectvom Kórejskej 
republiky tak, aby boli zachované všetky  
existujúce zmluvné podmienky s  tým,  
že doba nájmu bude dohodnutá ako 
doba neurčitá, s  možnosťou vypovedať 
zmluvu v  6 mesačnej výpovednej leho- 
te ktoroukoľvek zo zmluvných strán.   
SSDZ, a.s. na základe tohto bodu Uznese-
nia predĺžila nájomnú zmluvu s  Veľvys-
lanectvom Kórejskej republiky aj po 
31. 07. 2020 so zmenenými zmluvný- 
mi podmienkami. Tým istým Uznesením 
vláda v úlohe B.2. uložila ministrovi za-
hraničných vecí a  európskych záležitostí 
SR zabezpečiť právne úkony súvisiace  
so zrušením kúpnej zmluvy č. 1086/2019, 

ktorou mal byť vykonaný prevod vlas- 
tníckeho práva k  nehnuteľnosti. Dňa 
29.7.2020 bola podpísaná Dohoda 
o  zrušení Kúpnej zmluvy č. 1086/2019  
zo dňa 25.7.2020.

Prijatím Uznesenia vlády č. 443/2020 
a následne podpísaním Dohody o zrušení 
kúpnej zmluvy nastala situácia, s  ktorou 
spoločnosť pri spracovávaní finančnej 
analýzy nepočítala. Finančnými zdrojmi 
získanými odpredajom nehnuteľnosti  
na Mudroňovej ul. SSDZ, a.s. chcela vo 
výraznejšej miere rekonštruovať svoje 
súčasné nehnuteľnosti, čím by si upevnila 
postavenie na realitnom trhu a  zároveň  
zatraktívnila a  zvýšila štandard ponú- 
kaných služieb. S uvedeným sa počítalo aj 
pri tvorbe výšky dividend na roky 2020 –  
– 2022.

Z  uvedeného dôvodu SSDZ, a.s. 
pristúpila k rokovaniam so spoločnosťou 
Jones Lang LaSalle, s.r.o. o  spracovaní 
aktualizácie Finančnej analýzy na roky  
2020 – 2022, pričom pre posúdenie 
možnosti tvorby zisku a  odvod dividend 
na roky 2020 – 2022 bolo zadefinované 
ďalšie variantné riešenie č. 4 :

• variant č. 4 počíta s  odpreda-
jom časti majetku, konkrétne objektu  
na Gorazdovej 27 k  31. 12. 2019, 
ponechanie objektu  na Mudroňovej 47 
vo vlastníctve SSDZ, a.s. a  nákupom  
novej nehnuteľnosti k 31. 12. 2019. 

Predložená aktualizácia dividendo-
vej politiky na roky 2020 – 2022 vo svo-
jom závere konštatuje, že model variantu 
č. 4 je pre spoločnosť finančne výhodný, 
nakoľko dokáže garantovať akcionárovi 
odhadovanú dividendu na výplatu v dos- 
tatočnej výške a  zároveň dovoľuje 
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spoločnosti dodržať dostatočnú mieru 
opatrnosti pri tvorbe rezervného fondu 
a ostatných fondov zo zisku.

Následne bola aktualizácia dividen-
dovej politiky predložená na schválené 
ministrovi zahraničných vecí a  eu-
rópskych záležitostí SR, ktorý ju Rozhod-
nutím č. VZ/13/2020 zo dňa 06. 11. 2020 
schválil.

Trh nehnuteľností na Slovensku 
bol v  roku 2020 vplyvom pandémie  
COVID-19 značne ovplyvnený takmer 
ihneď po oznámení prvých prípadov 
ochorenia na Slovensku. Spoločnosť mu-
sela v  priebehu roka zvažovať možné 
riziká a neistoty vyplývajúce z mimoriad-
nej situácie v súvislosti so šírením ochore-
nia, pričom všetky tieto skutočnosti mali 
zásadný vplyv na podnikateľské pros-
tredie, s ktorým bolo potrebné počítať. 

Spoločnosť disponuje portfóliom 
atraktívnych nehnuteľností, avšak ich 
konkurencieschopnosť je limitovaná 
ich technickým stavom a  štandardom, 
ktorí ponúkajú. Navyše vzhľadom na 
vzniknutú situáciu na trhu nehnuteľnos-
tí, v  kontexte ochorenia COVID-19, boli 
negatívne ovplyvnené vyjednávacie 
možnosti pri uzatváraní nových zmlúv, 
resp. renegociácií v  priebehu druhého 
a  tretieho kvartálu roku 2020, čo malo  
za následok nižší dosiahnutý cash-flow 
pre nadchádzajúce roky.

Avšak aj napriek  nepriaznivému 
vývoju pandemickej situácie s ochorením 
COVID-19, ako aj prijatým vládnym opa-
treniam, spoločnosť počas celého roku 
2020, vo vzťahu k  niektorým nájomcom, 
prehodnocovala nájomné zmluvy a snaži-
la sa o úpravu zmluvných podmienok tak, 

aby pomohla týmto klientom preklenúť 
toto problematické obdobie.

Udalosti osobitného významu, 
ktoré nastali po skončení 
účtovného obdobia

Spoločnosť SSDZ, a.s. neeviduje 
žiadne udalosti osobitného významu  
po dátume  skončenia účtovného obdo-
bia.

Náklady na činnosť v oblasti  
výskumu a vývoja

Spoločnosť SSDZ, a.s. nemá náklady 
na výskum a vývoj za účtovné obdobie.

Nadobúdanie vlastných akcií, do- 
časných listov, obchodných po-
dielov a  akcií, dočasných listov 
a obchodných podielov materskej 
účtovnej jednotky

Spoločnosť SSDZ, a.s. v  priebehu 
účtovného obdobia nenadobudla žiadne 
vlastné akcie, dočasné listy alebo obchod-
né podiely.

Organizačná zložka v zahraničí

SSDZ, a.s. nemá organizačnú zložku 
v zahraničí.

Údaje podľa osobitných  
predpisov

Spoločnosť SSDZ, a.s. nemá povin-
nosť údajov podľa osobitných predpisov.
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Analýza finančných a nefinančných ukazovateľov

Ukazovateľ Miera 2017 2018 2019 2020

Výnosy EUR 5 651 328 4 814 243 7 464 770 4 756 776
z toho tržby za služby EUR 4 071 164 4 232 961 4 284 582 4 694 794
Náklady EUR 4 983 655 4 078 543 5 610 407 4 196 480
z toho odpisy  
dlhodobého majetku

EUR 1 103 852 1 102 964 1 108 474 1 178 872

Pridaná hodnota EUR 2 568 603 2 594 245 2 619 758 2 981 187
Výsledok hospodárenia  
z hospodárskej činnosti

EUR 679 949 733 191 1 871 769 626 815

Výsledok hospodárenia 
pred zdanením 

EUR 667 673 735 700 1 854 363 560 296

Výsledok hospodárenia 
po zdanení

EUR 527 972 569 446 1 447 729 430 713

Majetok celkom EUR 56 770 219 57 037 516 63 640 549 62 381 994
z toho neobežný EUR 50 163 148 49 552 631 57 488 998 57 284 629
              obežný  EUR 6 593 740 7 470 828 6 137 716 5 068 768
Vlastné imanie EUR 53 405 227 53 709 498 54 875 726 54 523 483
Základné imanie EUR 50 364 400 50 364 400 50 364 400 50 364 400
Záväzky EUR 3 201 330 3 171 268 8 581 317 7 713 740
Bežná likvidita 1,0 – 1,5 8,25 11,28 4,18 5,88
Priemerná doba inkasa 
pohľadávok

deň 14 12 11,18 28

Priemerná doba  
splácania krátkodobých 
záväzkov

deň 71 57 125 66

Celková zadlženosť < 0,7 0,06 0,06 0,13 0,12
Rentabilita vlastného 
kapitálu

% 0,99 1,06 2,64 0,79

Rentabilita tržieb % 12,97 13,45 33,79 9,17
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Sociálna politika spoločnosti

K  31. 12. 2020 mala spoločnosť  
vytvorených 32 systemizovaných pra-
covných pozícií. Stabilizoval sa počet 
a  štruktúra zamestnancov. Účinnosť 
rozmiestnenia ľudských  zdrojov je na- 
vrhnutá tak, aby bola zabezpečená  
efektívnosť a výkonnosť spoločnosti. 

V   roku 2020 musela spoločnosť 
v  dôsledku negatívnych dopadov pre-
biehajúcej pandémie COVID-19, ako aj 
nepredvídateľného vývoja a  dopadov 
na hospodárstvo, pristúpiť  k  rokovaniu 
s  odborovou organizáciou ohľadne pre-
jednania časti benefitov pre zamestnan-
cov vyplývajúcich z  platnej kolektívnej 
zmluvy na roky 2019 – 2020. Dodatkom č. 3 
ku Kolektívnej zmluve bolo pre rok 2020 
dojednané zrušenie plánovaného zvýše-
nia miezd od 1. 7. 2020 o 2,5 % a vzdanie 
sa výplaty 13. platu, vyplácaného ako 
dovolenková a vianočná mzda.

SSDZ, a.s., aj po týchto opatreniach 
v  kolektívnej zmluve, vyplatila zames- 
tnancom príspevky na regeneráciu 
a stravovanie a naďalej vyplácala príspe-
vok na doplnkové dôchodkové sporenie. 
Keďže spoločnosť kladie dôraz na ďalšie 
vzdelávanie zamestnancov, títo sa zú- 
častňovali rôznych odborných školení 
a webseminárov v priebehu celého roku.

Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu  
v priebehu roku 2020:

Rok  2020
Stav k 1. januáru 48 319
Tvorba na ťarchu 
nákladov 

8 046

Tvorba z rozdelenia zisku 
2019

61 219

Čerpanie SF -32 596
Stav k 31. decembru 84 988

Pozn.: sumy sú uvedené v EUR

Časť sociálneho fondu sa v  súlade 
so zákonom o sociálnom fonde tvorí  
povinne na ťarchu nákladov. Sociálny 
fond   sa  v   roku   2020   čerpal  predovšet- 
kým na zabezpečenie stravovania za- 
mestnancov,  regeneráciu pracovnej sily  
a na príspevok zamestnancom na účasť  
na jazykových kurzoch, kultúrnych  
a športových podujatiach.



18 Výročná správa 2020

Správa nezávislého audítora



19Výročná správa2020



20 Výročná správa 2020



21Výročná správa2020



22 Výročná správa 2020



23Výročná správa2020



24 Výročná správa 2020



25Výročná správa2020



26 Výročná správa 2020

Účtovná závierka

Účtovná závierka
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Účtovná závierka

Poznámky účtovnej závierky
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Predpokladaný budúci vývoj činnosti  
SSDZ, a.s. v roku 2021

Kohútova 2-10 -  
Nadstavba bytového domu

Vypracovanie Projektovej  
dokumentácie pre stavebné konanie 

Získanie právoplatného stavebného 
povolenia

Bytový dom je situovaný medzi 
ulicami Kohútova a  Gemerská, v  stabi-
lizovanom obytnom území, so zástav-
bou prevažne bytových domov a poly-
funkčných objektov v    mestskej časti 
Bratislava – Ružinov. 

Z  dôvodu zvýšenia atraktívnosti 
a  konkurencieschopnosti bytového do-
mu, ako aj z  dôvodu zabezpečenia pot-
rieb našich klientov, podala SSDZ, a.s. 
v  novembri 2018 na Magistrát hlavného 
mesta SR Bratislavy žiadosť o stanovisko 
k  investičnému zámeru  “Nadstavba by-
tového domu Kohútova 2-10“. Investičný 
zámer pojednával o nadstavbe 1 ½ pod-
lažia s dobudovaním 13 bytov (5 x troj- 
izbový + 2 x štvorizbový na 8.NP, 6 x troj- 
izbový na 9.NP) vrátane vybudovania 
24 parkovacích miest umiestnených  
vo vnútrobloku areálu. 

V júli 2019 bolo SSDZ, a.s. doručené 
Stanovisko Magistrátu s  odporúčaním 
realizácie  nadstavby iba jedného 
ustúpeného nadzemného podlažia 
a  výrazného obmedzenia rozširova-
nia spevnených plôch na úkor zelene. 

Dodržaním záverov tohto stano-
viska došlo k   zmene v  rozsahu pred-
pokladaných stavebných prác. Na no-
vovzniknutom 8. nadzemnom podlaží 
bude dobudovaných 7 bytov (2 x 4-izbový 
byt, 5 x 3-izbový byt) a vo vnútrobloku 
areálu bude vybudovaných 25 parko-
vacích miest, z toho 1 miesto pre imobilné 
osoby. K  zmene v rozsahu a obsahu došlo               
aj v projektovej dokumentácii, ktorú je 
potrebné vypracovať ako samostatnú 
projektovú dokumentáciu pre územné 
konanie a  ako samostatnú projektovú 
dokumentáciu pre stavebné konanie. 

V  decembri 2019 bola vypracovaná 
projektová dokumentácia pre územné 
konanie. V  mesiacoch január a  február 
2020 boli podané na dotknuté orgány 
a  organizácie štátnej správy žiadosti 
o vyjadrenie k projektovej dokumentácii.  
Po získaní všetkých potrebných sta-
novísk k  dokumentácii, bola podaná 
žiadosť o  vydanie územného rozhodnu-
tia k nadstavbe. V mesiaci december 2020 
Stavebný úrad mestskej časti Ružinov vy-
dal územné rozhodnutie k  nadstavbe.

Ihneď po obdržaní právo-
platného územného rozhodnutia 
plánuje SSDZ, a.s. vypracovať pro-
jektovú dokumentáciu nadstavby by-
tového domu pre stavebné konanie.
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Bytový komplex Jančova 8

Vypracovanie Projektovej  
dokumentácie k odčleneniu objektov 

Bytový komplex sa nachádza 
v  Bratislave v  mestskej časti Staré Mesto 
v  lokalite Bôrik na Jančovej ulici. 
Rozdelený je na tri sekcie – A, B1, B2. 
Sekciu A  tvorí bytový dom, v  ktorom 
sa nachádza 14 slnečných 4-izbových  
a  5-izbových mezonetových bytov.  
Sekcie B1 a B2 sú v súčasnosti využívané 
ako sídlo Veľvyslanectva Čínskej ľudovej 
republiky v Slovenskej republike.

 
Bytový komplex má vybudované 

spoločné prípojky na verejné inžinierske 
siete ako aj spoločnú plynovú kotolňu 
nachádzajúcu sa v sekcii B2. Z  dôvodu 
zabezpečenia autonómnosti vykurovania 
vrátane prípravy teplej úžitkovej vody pre 
jednotlivé sekcie je potrebné zabezpečiť 
vypracovanie Projektovej dokumentá-
cie k  odčleneniu objektov (kompletné 
odčlenenie sekcie A  od sekcií B1 a  B2). 
Projektová dokumentácia bude riešiť 
vybudovanie novej kotolne v  sekcii A  
a nevyhnutnú modernizáciu kotolne 
v sekcii B2. 

Po vypracovaní projektovej doku-
mentácie (predpokladaný termín júl 
2021) budú podané na dotknuté orgány 
a organizácie štátnej správy žiadosti o vy-
jadrenie k dokumentácii.

 
Šírenie vírusového ochorenia 
COVID-19 a jeho dopady

Vysporiadanie sa s negatívnym dopa-

dom situácie spojenej so šírením náka-
zlivého vírusového ochorenia COVID-19 
na spoločnosť SSDZ, a.s. 

V  marci v  roku 2020 sa začala  
na Slovensku tzv. prvá vlna šírenia 
nákazlivého vírusového ochorenia  
SARS-CoV-2/ochorenia COVID-19. S cie- 
ľom zamedzenia šírenia tohto ochore-
nia a  ochrany zdravia svojich občanov 
pristúpila vláda Slovenskej republiky 
a  relevantné orgány a  inštitúcie k  pri-
jatiu opatrení a  reštrikcií ako napríklad  
zatvorenie prevádzok, obchodov, obme- 
dzenia fungovania určitých podnika- 
teľských subjektov. Platnosť opatrení 
s určitými obmenami pretrváva aj v roku 
2021. Tieto opatrenia, ktoré dlhodobo  
obmedzili podnikateľskú činnosť takmer 
vo všetkých sférach mali negatívny dopad 
aj na klientov SSDZ, a.s., a  tým aj na sa-
motnú spoločnosť a jej hospodárenie.  

     
V apríli 2020 preto SSDZ, a.s. schváli-

la opatrenia vo vzťahu k nájomným  
zmluvám v dôsledku nepriaznivej situá-
cie zapríčinenej šírením vírusu ochorenia 
COVID-19. Išlo o systémový návrh riešenia 
nájomných vzťahov SSDZ, a.s. s  cieľom 
v čo v  najvyššej možnej miere minima- 
lizovať straty a negatívny vplyv vzniknutej 
situácie na hospodárenie spoločnosti 
SSDZ, a.s. Tento prístup dopomohol k  u- 
držaniu nájomcov aj v  budúcom období 
a  nestratiť tak príjmy v  omnoho väčšom 
merítku. 

Pandémia nepoľavuje ani v  roku 
2021. SSDZ, a.s. situáciu na trhu neustále 
monitoruje. V  tejto súvislosti je cieľom 
SSDZ, a.s. aj v  roku 2021 prijímať opa-
trenia smerom k  svojim nájomcom 
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a  klientom, ako aj dovnútra spoločnosti,  
ktoré čo najviac minimalizujú negatívne 
dopady pandemickej situácie. Za týmto 
účelom bude SSDZ, a.s. aj v  roku 2021 
využívať dostupné nástroje vládnej  
pomoci, najmä dotácie na nájomné pos- 
kytované Ministerstvom hospodárstva 
Slovenskej republiky, poskytovanie zliav 
najviac poškodeným klientom, ktorí 
z  dôvodu nariadení na úrovni vlády 
nemohli vykonávať svoju činnosť, spra-
covávať analýzy dopadu situácie na eko-
nomické výsledky spoločnosti, a  to aj 
v súvislosti s poskytnutými zľavami. 

SSDZ, a.s. je tiež pripravená naďalej 
realizovať upratovacie a  dezinfekčné 
práce v zvýšených intervaloch, nakupovať 
dezinfekčné a  ochranné prostriedky pre 
klientov ako aj pre svojich zamestnan-
cov, a  tiež v  neposlednom rade pôsobiť 
plnohodnotne v režime Home office tak, 
aby spoločnosť chránila zdravie svojich 
zamestnancov a  zároveň zaistila plynulý 
chod spoločnosti a poskytovanie svojich 
služieb v čo najvyššej možnej miere.

Pokračovanie v postupnej 
reštrukturalizácii majetku  
SSDZ, a.s.

Opatrenia prijaté za účelom zame- 
dzenia šírenia ochorenia mali dopad 

taktiež na zmenu situácie na trhu s  ne- 
hnuteľnosťami. Z  dôvodu zatvárania 
prevádzok a  nariadení či odporúčaní 
práce z  domu je citeľný najmä tlak  
na administratívne priestory, ktorých 
neobsadenosť narastá. Aj po ústupe pan-
démie sa predpokladá, že trend práce 
z domu bude preferovaný všade tam, kde 
je to možné z dôvodu zníženia nákladov 
spoločností na prenájom priestorov. 
Čoraz viac sa dostávajú do popredia kon-
cepty tzv. zdieľaných kancelárií – flex  
office, hybridná kancelária či priestory 
typu plug & pay. SSDZ, a.s. sa tak bude 
musieť prispôsobiť súčasným trendom 
na trhu a aj v roku 2021 bude venovaná 
značná pozornosť rozpracovaniu 
možností reštrukturalizácie svojho ma- 
jetku tak, aby bol zaistený súlad s  vývo-
jom na trhu s nehnuteľnosťami a  aby 
bol vytvorený predpoklad stabilných 
výnosov. Okrem dopadov pandémie 
a  súvisiacich opatrení SSDZ, a.s. plánuje 
prehodnocovať skladbu svojho portfólia 
aj v  súvislosti s dlhodobou výnosnosťou 
jednotlivých nehnuteľností, ktoré budú 
následne navrhnuté na odpredaj a  roz-
pracované budú analýzy možností zhod-
notenia nehnuteľností či developmentu.
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Adresa 
Kancelária generálneho riaditeľa 

E-mail 
Web 

Fax 
Podateľňa

 
Palisády 31, 811 06 Bratislava
+421 2 5920 5738/12
office@ssdz.sk
www.ssdz.sk
+421 2 5920 5752
+421 2 5920 5738


