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1. Identifikácia organizácie  
  

Názov:  Centrum účelových zariadení   

Sídlo :  Rekreačná 13, 921 01 Piešťany  

Rezort / zriaďovateľ:  Ministerstvo vnútra SR 

Forma hospodárenia:  Príspevková organizácia 

Riaditeľ organizácie:  JUDr. Ján DUBOVEC  -štatutárny orgán 

Zástupca  riaditeľa pre vzdelávanie: Ing. Kamila Dolná   

Ekonóm organizácie: Ing. Eva Tribulová 

 

Kontakt na organizáciu: 

Telefón : 033/7621127 

Fax : 033/7621127 

E-mail:  signalpiestany@gmail.com,  

Web: www.cuz.sk  

 

Hlavné činnosti:  

 Organizuje, zabezpečuje a vykonáva vzdelávanie zamestnancov, ústredných orgánov 

štátnej správy, miestnych orgánov štátnej správy, poskytuje kontinuálne vzdelávania 

pedagogických zamestnancom a odborným zamestnancom a poskytuje rekreačnú starostlivosť 

príslušníkov Policajného zboru a ďalších ozbrojených bezpečnostných zborov, bezpečnostných 

zborov a ozbrojených síl, ďalej príslušníkom Hasičského a záchranného zboru, príslušníkom 

Horskej záchrannej služby a zamestnancom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 

 

2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie:   
  

Centrum účelových zariadení (do 30.11.2012 Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra Signál 

Piešťany) bolo zriadené ministerstvom vnútra  ako príspevková organizácia dňa 01.01.2009. 

 Od 1. januára 2013, v súlade s Dodatkom č. 3 č. p: SLV-PS-1165/2012 z 12. decembra 

2012 k Zriaďovacej listine Centra účelových zariadení č.p. SLV-794-1/PS-2008 z 18.decembra 

2008 v znení dodatku č. 1 č.p. : SLV-62/PS-2010 z 3. marca 2010 a dodatku č. 2 č.p.: SLV-PS-

1061/2012 z 28. novembra 2012 (ďalej len: “Zriaďovacia listina“), došlo k zlúčeniu Centra 

účelových zariadení s príspevkovými organizáciami Ministerstva vnútra SR zanikajúcimi 

k 31.12.2012: Rekreačného zariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Tatry, 

Rekreačného zariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Smrekovec Donovaly 

a Inštitútu pre verejnú správu Bratislava. 

 Na základe dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine č. p.:  SLV-PS-215/2013 z 17.4.2013, 

ktorým došlo k rozšíreniu predmetu činnosti Centra účelových zariadení (ďalej len: “CÚZ“)  o 

dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov a údržbu objektov realizované   

zamestnancami strediska Údržba pre CÚZ a Ministerstvo vnútra SR (ďalej len: „MV SR“) 

v súlade s podpísaným Kontraktom č.3 na rok 2014.  Stravovacie zariadenia Bratislava a Trnava 

s bufetmi, uvedené do prevádzky v roku 2013, boli v roku 2014  rozšírené o  výdajne teplého jedla 

a ďalšie bufety situované v budovách MV SR v Bratislave a v Trnave.   

  V súlade Dodatkom č. 5 k Zriaďovacej listine č. p.: SPOU-OO-23-007/2014-VE  

z 21.5.2014, ktorým bol rozšírený predmet činnosti CÚZ o poskytovanie kontinuálneho 

vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zabezpečovaných  

prostredníctvom  Národného programu vzdelávania pre IZS vo väzbe na podporu človeka v tiesni 
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a úlohy v oblasti bezpečnostného systému štátu, došlo v priebehu roka 2014 k delimitácii 

zamestnancov a majetku štátu Školiacich zariadení Nitra, Spišská Nová Ves a Slovenská Ľupča 

z MV SR.  

 Na základe delimitácie zamestnancov z MV SR,  uvádzania do prevádzky nových výdajní 

jedla a bufetov, prijímaniu zamestnancov v súlade s realizáciou kontraktu č.3,  napriek zníženiu 

počtu zamestnancov nerentabilných rekreačných zariadení, v súlade s prijatými úspornými 

opatreniami, došlo v priebehu roku 2014 k navýšeniu počtu zamestnancov a  majetku štátu 

v správe CÚZ.   

 Na základe Rozhodnutia o povolení konania verejnej zbierky zo dňa 1.januára 2014 

vydaného Ministerstvom vnútra SR, číslo povolenia SVS-OVS3-2014/003053 určenej na 

verejnoprospešný účel podpory detí zo sociálne znevýhodneného prostredia bol pre deti zo 

sociálne slabých pomerov v termíne /20. až 29./ augusta 2014 zorganizovaný letný tábor 

v rekreačnom zariadení CÚZ  Duchonka. 

 

Poslanie a hlavné úlohy:   

- Organizuje, zabezpečuje a vykonáva vzdelávanie zamestnancov, ústredných orgánov štátnej 

správy a miestnych orgánov štátnej správy podľa jednotlivých úsekov štátnej správy vrátane 

vzdelávania zamestnancov obcí a vyšších územných celkov plniacich úlohy štátnej správy,  

- poskytuje rekreačnú starostlivosť príslušníkov Policajného zboru a ďalších ozbrojených 

bezpečnostných zborov, bezpečnostných zborov a ozbrojených síl, ďalej príslušníkom 

Hasičského a záchranného zboru, príslušníkom Horskej záchrannej služby a zamestnancom 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len: „MV SR“), ako aj tretím osobám 

v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi vrátane poskytovania stravovacích a ubytovacích 

služieb a služieb spojených s uspokojovaním športových a spoločenských potrieb v súvislosti 

s poskytovaním rekreačnej starostlivosti určeným osobám,  

- vykonáva dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov, údržbe objektov, 

výrobe a montáží plastových okien, plastových dverí, fasád a ostatných stavebných prvkov, 

výrobe jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovaní stolárskych dielcov alebo súčastí 

z dreva do finálnych produktov a ich údržbu,  

- poskytuje služby rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 

a prevádzkovanie výdajne stravy, 

- čistiace a upratovacie služby, 

- poskytovanie kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancom a odborným 

zamestnancom, 

- nad rámec hlavnej činnosti môže organizácia vykonávať vyššie uvedené činnosti ako  

podnikateľskú činnosť. 

   

Strednodobý výhľad organizácie:  

 V zmysle Programového vyhlásenia vlády SR a Programu ESO ktorých cieľom je 

efektívne fungovanie štátu a nakladanie s rozpočtovými prostriedkami má MV SR nasledovný 

zámer a cieľ s účelovými a rekreačnými zariadeniami : vytvorenie jednej príspevkovej 

organizácie, ktorá bude tieto zariadenia spravovať a zabezpečovať centrálnu prezentáciu, predaj 

a rezerváciu kapacít pre všetky ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy.  Spravovať bude 

vybrané zariadenia zo všetkých ministerstiev a centrálnych orgánov štátnej správy ktoré sú vhodné 

a využiteľné pre pracovné školenia a porady, bude poskytovať rehabilitačné a liečebné pobyty 

pracovníkov silových rezortov v zmysle zákona, poskytovať pobyty pre sociálne odkázané 

skupiny obyvateľstva a rekreačné pobyty zamestnancom štátnej správy a tiež bežným záujemcom 

zo strany občanov.  

Pre tieto účely  budú vybrané vytypované vhodné zariadenia vo vybraných a ťažiskových 

lokalitách ako sú Bratislava, Košice a Banská Bystrica pre konferencie a školenia a Vysoké Tatry 
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a ďalšie atraktívne turistické lokality pre rekreačné a rehabilitačné pobyty a mimo letnej sezóny aj 

pre pracovné školenia.  Sústredením ponuky vybraných rekreačných zariadení pod jednu 

organizáciu spolu s prehľadnou a komplexnou ponukou zaistíme lepšiu lôžkovú využiteľnosť 

a tým aj ekonomickú efektívnosť zariadení.  Rekreačné zariadenia štátu, ktoré nespĺňajú tieto 

požiadavky, resp. sú neupotrebiteľné alebo nadbytočné budú ponúknuté na odpredaj, čím sa 

získajú finančné prostriedky na modernizáciu zostávajúcich zariadení a znížia sa režijné náklady 

na správu tohto majetku. Zjednodušením systému dotácií pre rekreačné pobyty príslušníkov 

a výsluhových dôchodcov ozbrojených zložiek sa zefektívni čerpanie osobitných účtov, zvýši 

konkurenčné prostredie rekreačných zariadení a tým aj ich celková efektívnosť a pripravenosť 

vstupu na komerčný trh cestovného ruchu. V mimosezónnych obdobiach budú vybrané kapacity 

využiteľné aj pre realizáciu pobytov pre sociálne slabšie skupiny obyvateľov, pobyty seniorov 

realizované s dotáciou štátu a ďalšie formy individuálnej rekreácie. Centrálny nákup vstupných 

materiálov, surovín a médií umožní na strane nákladov získať dodávateľov s výhodnejšími 

zmluvnými podmienkami. 

 

 

3. Kontrakty organizácie s ústredným orgánom a ich plnenie  
 Centrum účelových zariadení malo v roku 2014 uzatvorených 5 kontraktov. 

 

Kontrakt č. 1: „Plán vzdelávacích aktivít oddelenia vzdelávania strediska Inštitút pre verejnú 

správu za rok 2014“ s ústredným orgánom Ministerstvom vnútra SR pre stredisko Inštitút pre 

verejnú správu  vo výške 315 343,- €. 

 Kontrakt č. 1 medzi Ministerstvom vnútra SR a Inštitútom bol   podpísaný dňa 28. februára 

2014. Objem kontraktu vo finančnom vyjadrení bol stanovený na 315.343,00 €, v priebehu 

vzájomných rokovaní so zriaďovateľom bola hodnota jedného osobodňa stanovená na 35,00 €, na 

základe čoho bol celkový objem kontraktu vo výkonoch stanovený na  9 010 OSD. 

Predmet kontraktu na rok 2014 : 

-   odborné vzdelávanie národných expertov Ministerstva vnútra SR, 

- odborné vzdelávanie zamestnancov Ministerstva vnútra SR, Prezídia PZ, Prezídia HaZZ, 

- odborné vzdelávanie zamestnancov obvodných úradov, štátnych archívov, KRPZ, HaZZ 

- vzdelávanie zamestnancov územnej samosprávy, plniacich úlohy preneseného výkonu štátnej 

správy (matričná činnosť, hlásenie pobytu občanov). 

Prehľad o plnení  Kontraktu č. 1 medzi MV SR a strediskom IVS za rok 2014 

CUZ, 

stredisko 
Plán Skutočnosť % 

Počet 

účastníkov 

IVS BA 9010 osobodní     9010 osobodní 100 6170 

V  roku 2014 oddelenie vzdelávania Strediska IVS zabezpečilo a  realizovalo vzdelávacie 

aktivity v rámci kontraktu pre 6170 osôb v rozsahu 9010 osobodní, čo je 100 % plnenie.  

Vyhodnotenie plnenia kontraktu č.1: 

 Plán vzdelávacích aktivít oddelenia vzdelávania  na rok 2014 bol zameraný predovšetkým 

na realizáciu vzdelávacích aktivít vyplývajúcich z  kontraktu medzi MV SR a CUZ stredisko IVS 
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Kontrakty č. 2, č. 4, č.5 : Kontrakty uzatvorené medzi ústredným orgánom Ministerstvom 

vnútra SR a CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu, na realizáciu špecializovaných 

školení na úseku BOZP a PO v zmysle špecifikácie požiadaviek na rok 2014: 

- v kontrakte č. 2 sa jednalo o prípravu a vzdelávanie v počte  3 666 osobodní v objeme 66 000€ 

kde cena aktivít bola stanovená na 18,00 € na osobodeň, v oblasti BOZP a PO v zmysle 

špecifických požiadaviek zadávateľa  pre zamestnancov Ministerstva vnútra SR, 

- v kontrakte č. 4 sa jednalo o prípravu a vzdelávanie vymedzené v pláne vzdelávacích aktivít, 

na príprave a realizácie vzdelávacích aktivít v čase trvania kontraktu v 2. polroku 2014 v počte 

2 400 osobodní v objeme 60 000€, kde cena aktivít bola stanovená na 25 € na osobodeň 

v oblasti BOZP a PO v zmysle špecifických požiadaviek zadávateľa pre zamestnancov 

Ministerstva vnútra SR. 

- v kontrakte č. 5 sa jednalo o prípravu a vzdelávanie vymedzené v pláne vzdelávacích aktivít, 

na príprave a realizácie vzdelávacích aktivít v čase trvania kontraktu v 2. polroku 2014 v počte 

1 634 osobodní v objeme 39671€, kde cena aktivít bola stanovená na 24,28€ na osobodeň 

v oblasti BOZP a PO v zmysle špecifických požiadaviek zadávateľa pre zamestnancov 

Ministerstva vnútra. 

K  31.12.2014  v rámci predmetov kontraktov boli realizované vzdelávacie aktivity v oblasti 

BOZP a PO v nasledovnom rozsahu: 

CUZ, IVS 

Bratislava 
Plán Skutočnosť % 

Kontrakt č. 2 3 666 osobodní 
    3 666 

osobodní 
100,00 

Kontrakt č. 4 2 400 osobodní 
    2 400 

osobodní 
100,00 

Kontrakt č. 5 1 634 osobodní 
    1 511 

osobodní 
92,47 

 Objem finančných prostriedkov určených na vzdelávacie aktivity na zabezpečenie 

špecializovaných školení v oblasti BOZP a PO na rok 2014 bol stanovený v jednotlivých 

kontraktoch v objeme v Kontrakte č. 2 na 66 000 €, v Kontrakte č. 4 na  60 000€ a v Kontrakte č 5 

na 39 671€ čo predstavuje sumu celkom na špecializačné vzdelávanie v sume 165 671 €. Plnenie 

kontraktu vo finančnom vyjadrení za sledované obdobie je 162 685 €. Na základe nariadenia 

zástupkyne riaditeľa pre úsek vzdelávania CUZ Ing. K. Dolnej boli kontrakty č. 2 a č. 4 splnené na 

100% a kontrakt č. 5 bol splnený takmer na 100 % (92,47%). Zvyšných 7,53%123 osobodní bude 

zaradených do vzdelávania BOZP a PO v 1. štvrťroku 2015. 

 

Školenia v oblasti BOZP a PO boli zamerané na základné kurzy, opakované školenie resp. 

aktualizačnú prípravu v súlade s požiadavkami zadávateľa v nižšie uvedených typoch: 

Kontrakt č. 2:  

- Školenie obsluhy v blízkosti trakčného vedenia ŽSR vo vzdialenosti 1,5 m od časti pod napätím 

(vstup na koľajisko) poučená osoba podľa §23 Vyhlášky MDPaT č. 205/2010 Zb.z.,  

- Školenie osôb na obsluhu tlakových nádob a obsluhy kotlov I.- V. triedy, 

- Školenie  na obsluhu mobilného žeriavu výložníkového typus výškou zdvihu nad. 1,5m,  

- Školenie obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly na ťažbu dreva a iných činností, 

- Poskytovanie prvej pomoci, 

- Obsluha motorových vozíkov s vysokozdvižným volantovým riadením do 5t nosnosti ...   

 



6 

 

Kontrakt č. 4:  

- Školenie obsluhy v blízkosti trakčného vedenia ŽSR vo vzdialenosti 1,5 m od časti pod napätím 

(vstup na koľajisko) poučená osoba podľa §23 Vyhlášky MDPaT č. 205/2010 Zb.z.,  

- Školenie pre obsluhu el. zariadenia do 1000V ...§§21-24 odborná spôsobilosť, 

- Školenie obsluhy stavebných strojov (USD4, KN 251, buldozér...)  

- Školenie osôb na obsluhu tlakových nádob a obsluhy kotlov I.- V. a VI. triedy, 

- Školenie  na obsluhu mobilného žeriavu výložníkového typus výškou zdvihu nad. 1,5m,  

- Školenie obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly na ťažbu dreva a iných činností, 

- Školenie obsluhy krovinorezu ...   

 

Kontrakt č. 5:  

- Základné kurzy zvárania Z-E1, Z-M1, Z-G1 ....a opakované školenie,  

- Výcvik v protiplynovom polygóne pre HaZZ, 

- Školenie oprávnených osôb pre kontrolu POZ a zlaňovacej techniky, 

- Školenie pre obsluhu el. zariadenia v nebezpečenstve výbuchu ...§24 odborná spôsobilosť...   

 

Kontrakt č. 3 

Uzatvorený medzi Centrum účelových zariadení a ústredným orgánom Ministerstvom vnútra SR 

na realizáciu dokončovacích stavebných prác pri realizácii interiérov a exteriérov, údržbe 

objektov, fasád na objektoch MV SR v  roku 2014 vo výške129 895,50 €. 

 

Kontrakt medzi Ministerstvom vnútra SR a Centrom účelových zariadení bol podpísaný 

28.8.2014. Objem kontraktu vo finančnom vyjadrení bol stanovený na 129 895,50 €. 

 Predmet kontraktu na  rok 2014 tvorilo dokončovacie stavebné práce pri realizácii 

interiérov a exteriérov, údržba objektov, výroba a montáž plastových okien, plastových dverí, 

fasád a ostatných stavebných prvkov, výroba jednoduchých drevárenských výrobkov, 

zostavovanie stolárenských dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba  na 

objektoch v správe krajských centier podpory MV SR zamestnancami zamestnanými v súlade 

s Národným projektom XXI/A Podpora vytvárania pracovných miest. 

 Centrum účelových zariadení činnosť kontraktu plnilo na základe požiadaviek krajských 

centier podpory MV SR. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na účel stanovený 

v kontrakte na 100 %. 

 

4. Činnosti / produkty organizácie a ich náklady  

 
Forma hospodárenia 

 Príspevková organizácia CÚZ  hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov 

a výsledku hospodárenia. Rozpočet CÚZ zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa 

a prostriedky prijaté od iných subjektov. CÚZ účtuje v sústave podvojného účtovníctva v zmysle 

zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v Integrovanom informačnom 

systéme SAP. 
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A) Centrum účelových zariadení  
 

 Zdroje financovania CÚZ  

V roku 2014 boli u CÚZ  k dispozícii tieto zdroje financovania: 

Nevyčerpaný príspevok z rozpočtu zriaďovateľa roku 2013 čerpaný  

do 31.3.2014                 9 801,67 € 

Príspevky z rozpočtu zriaďovateľa na rok 2014 a /Kontrakty 1-5/   711 188,00 € 

Príspevok z rozpočtu zriaďovateľa na rok 2014 - KT- kapitálový transfer  170 000,00 € 

Nevyčerpaný príspevok z rozpočtu zriaďovateľa na rok 2013 –  

kapitálový transfer -KT                                 1 768 000,00 € 

Nevyčerpaný príspevok z rozpočtu zriaďovateľa na rok 2012 – KT    118 029,53 € 

Finančné prostriedky z ÚPSVaR  - refundácie      136 680,28 € 

Zostatok mimorozpočtových darovaných prostriedkov  

v súlade verejnou zbierkou v roku 2013 a za rok 2014      29 479,22 € 

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2013 -vlastné zdroje    392 505,99 € 

Úhrada faktúr Národného programu vzdelávania pre IZS    819 552,93 €   

Vlastné zdroje                           2 820 702,06 €                           

Spolu                    6 975 939,68 € 

 

 

 Hospodárenie  
 

K 31.12.2014 CÚZ  vykázalo stratu vo výške   118 829,41  €. 

 

Náklady na činnosť     5 031 551,20 € 

Z toho: 

Spotreba materiálu /501./    729 052,44 

Energie/502./                          362 663,42 

Predaný tovar /504./    51 475,10 

Služby/51./                            541 121,53 

Mzdové náklady /521./  1 985 587,66 

Zákonné sociálne poistenie /524./  673 372,22  

Zákonné sociálne náklady /527./                                   109 859,77 

Ostatné sociálne náklady /528./                                       16 462,17 

Daň z nehnuteľností /532/                            39 356,42 

Ostatné dane a poplatky /538/    7 604,40 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť /54./                           520,07 

Odpisy, rezervy /55./                                                 501 642,39 

Ostatné fin. náklady /56./                                               12 833,61 

 

Výnosy           4 912 721,79 € 

Z toho: 

Tržby z predaja služieb /602/                                   3 493 981,16 

Tržby za tovar  /604/ 169 605,10 

Aktivácia vnútropodnikových služieb/62./ 20 133,33  

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti /648/           22 275,70 

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek /65/     53 363,46 

Výnosy z bežných transferov ( BT) /681/ 701 774,25 

Výnosy z kapitál. transferov – odpisy  /682/              445 004,77  

Výnosy z BT od subjektov mimo VS– dary  /687/                  6 584,02 
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Vybrané náklady a hospodársky výsledok  rozčlenené podľa finančných stredísk    

STREDISKO  pr
ie

m
er

ný
  p

oč
et

 

za
m

es
tn

an
co

v 
  

Náklady 
mzdové  
zamestnanci 
bez 
dohodárov 
(521. ) [€] 

P
rie

m
er

ná
 m

zd
a 

za
m

es
tn

an
co

v 
[€

] 

Náklady 
mzdové 
Dohodári 
(521901) 
[€] 

Poistné a 
odvody do 
poisťovní  
(524.) [€] 

Spolu  mzdové 
náklady s 
odvodmi  ( 
521.) a 
dohodármi [€] 

NÁKLADY  
CELKOM 
[€] 

 mzdové 
náklady s 
dohodármi 
a odvodmi 
/celkové 
náklady 
[%] [€] 

VÝNOSY 
CELKOM [€] H

os
po

dá
rs

ky
  v

ýs
le

do
k 

(+
 

zi
sk

,  
-s

tr
at

a)
 [€

] 

Spolu CÚZ   209,68 1543557,89 613,46 442 029,77 689834,39 2675422,05 5 031 551,20 53,17 4 912 721,79 -118 829,41 

Inštitút 
verejnej 
správy 
Bratislava 65,11 547 860,90 701,20 378 345,10 306 593,93 1 232 799,93 2 023 389,30 60,93 2 100 796,88 77 407,58 

Donovaly 
Smrekovec 28,51 248 171,08 725,39 2 151,67 92 078,24 342 400,99 758 528,88 45,14 769 324,45 10 795,57 

Kremenec  
Tatry  39,04 274 166,29 585,23 3 292,90 101 669,57 379 128,76 846564,92 44,78 798764,18 -47 800,74 

Signál 
Piešťany  77,02 473 359,62 512,16 58 240,10 189 492,65 721 092,37 1 403 068,10 51,39 1 243 836,28 -159 231,82 

 

 Výška nákladov a výnosov jednotlivých stredísk je ovplyvnená obsadenosťou stredísk 

v závislosti od záujmu rekreantov, distribúcie poukazov, geografickej polohy a ročného obdobia. 

U stredísk vo vyšších nadmorských výškach, ako sú Smrekovec Donovaly a Kremenec Tatranská 

Lomnica je obsadenosť najvyššia počas  zimných mesiacov. U stredísk situovaných južnejšie pri 

vodných plochách, Stredisko Maják Senec a Signál Piešťany je obsadenosť najvyššia v letných 

mesiacoch. Využiteľnosť stredísk CÚZ a výnosy  hospodárenia 

    

STREDISKO 

počet 
preno-
covaní 
(osobo-
dní)  

priemerný 
počet 
zamest 
nancov  

Tržby za 
vlastné 
výkony a 
ostatné 
výnosy /602. 
až 648./ [€] 

pomer tržba 
/počet 
prenocovaní  

pomer 
tržby/priem. 
počet za-
mestnancov 
/počet dní v 
roku  

Výnosy z bežných 
transferov  od 
zriaďovateľa  
MV SR   
úč. 681000  [€] 

Výnosy z 
bežných 
transferov 
poskytnuté od 
ostatných 
subjektov 
verejnej správy  
ÚPSVaR,  
úč. 681000 [€] 

Výnosy z 
bežných 
transferov od 
ostatných 
subjektov 
mimo verejnej 
správy  úč. 
687.  Dary [€] 

VÝNOSY 
CELKOM 
"FS" [€] 

Inštitút 
verejnej 
správy 
Bratislava 12697 65,11 

1 673 
531,89 131,81 70,42 363 930,66     2 100 796,88 

FS Donovaly 
Smrekovec 18577 28,51 612 138,36 32,95 58,82 10 300,00     769 324,45 

FS 
Kremenec  
Tatry  30654 39,04 647 179,92 21,11 45,42 12 609,00     798 764,18 

FS Signál 
Piešťany  25711 77,02 730 736,09 28,42 25,99 178254,31 136680,28 6584,02 1 243 836,28 

Spolu  25711 116,93 730 736,09 28,42 17,12 565 093,97 136 680,28 6584,02 4912721,79 

  

 

 Účtovný hospodársky výsledok za rok 2014 strata v sume 118 829,41  eur bola, 

ovplyvnená rozšírením hlavnej činnosti CÚZ v súlade s účinnosťou dodatkov k Zriaďovacej 

listine CÚZ a delimitáciou zamestnancov s prevodom správy majetku štátu (rekreačných objektov, 
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školiacich a výcvikových stredísk a iných obdobných zariadení) z Ministerstva vnútra SR na 

Centrum účelových zariadení v roku 2013, ktorým došlo k značnému navýšeniu počtu 

zamestnancov a objemu spravovaného nerentabilného majetku štátu. Na základe prijatých 

úsporných opatrení v druhej polovici roka 2014 sa stratu podarilo znížiť a však na základe  

zvýšenia nákladov na odstupné a odchodné  vyplácané v roku 2014 sa efekt úsporných opatrení 

prejaví v plnej miere až v roku 2015.  

 Výsledok hospodárenia ovplyvnili náklady na vybavenie a zásobenie bufetov a výdajní 

jedál uvádzaných do prevádzky  v rámci roka 2014 a  od 1.1.2015,  rozpočtovo zabezpečovaných 

strediskami Signál Piešťany a Inštitút pre verejnú správu Bratislava o v súlade s účinnosťou 

Dodatku č.4 k Zriaďovacej listine CÚZ a taktiež čerpanie bežného transferu poskytnutého od 

zriaďovateľa v druhej polovici mesiaca december 2014, ktorého nevyčerpaný zostatok v sume 

155 895,70 € bude čerpaný a zahrnutý do výnosov do 31.3.2015, v súlade so zákonom č. 523/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Prevádzka Stravovacie zariadenie Bratislava 

    

typ od kedy 
tržby do 31.12. 

bez DPH (€) 
tržby do 31.12. 

s DPH (€) 
počet 

strav.jednotiek 
evidenčný počet 
zamestnancov 

1. Račianska kuchyňa 1.9.2013     137 789 

22,26 
2. Pribinová jedáleň 1.9.2013       

3. Košická jedáleň 1.9.2013       

4. Drieňová jedáleň 1.10.2013       

5. Pribinová bufet 1.6.2013 49 934,40 41 612,00   

6,34 6. Račianska bufet 1.7.2013 75 110,24 62 591,87   

7. Romanova bufet 1.10.2013 41 853,42 34 877,85   

8. IVS kuchyňa 1.4.2014     18 451 
5,21 

9. IVS bufet 1.4.2014 16 299,26 13 582,72   

Prevádzka Trnava 

    

typ od kedy 
tržby do 31.12. 

bez DPH (€) 
tržby do 31.12. 

s DPH (€) 
počet 

strav.jednotiek 
evidenčný počet 
zamestnancov 

1. Kollárová 31 kuchyňa 1.10.2013     51 173 

12,33 

2. Starohájska jedáleň 1.10.2013       

3. Kollárová 8 jedáleň 1.3.2014       

4. Kollárová 31 bufet 1.2.2014 46 465,54 38 721,28   

5. Kollárová 8 bufet 1.3.2014 20 737,51 17 281,26   

 

  Na základe  rozšírenia predmetu činnosti CÚZ o poskytovanie kontinuálneho vzdelávania 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, v súlade Dodatkom č. 5 k Zriaďovacej 

listine, CÚZ  zabezpečovalo vzdelávanie iných osôb vykonávajúcich činnosti vo verejnom sektore 

prostredníctvom Národného programu vzdelávania pre IZS vo väzbe na podporu človeka v tiesni 

a úlohy v oblasti bezpečnostného systému štátu.  
 

Projekt „Národný program vzdelávania pre IZS vo väzbe na podporu človeka v tiesni 

a úlohy v oblasti bezpečnostného systému štátu“ je financovaný z Európskeho sociálneho fondu, 

z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.  
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Do projektu sú zapojení zamestnanci záchranných a riadiacich zložiek IZS (len v pôsobnosti 

Ministerstva vnútra SR), pracujúci v: 

- Policajnom zbore, Hasičskom záchrannom zbore, Horskej záchrannej službe, sekcii krízového 

riadenia MV SR, sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR,  okresných 

úradov na úsekoch civilnej ochrany a krízového riadenia  

- Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a 

Košickom samosprávnom kraji. 

Vzdelávacie aktivity prebiehajú v týchto strediskách: 

- CÚZ stredisko Signál Piešťany 

- CÚZ stredisko vzdelávania a prípravy v Nitre 

- CÚZ prevádzka Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča 

- CÚZ prevádzka Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves 

- ZB Hasičského a záchranného zboru v Žiline 

- ZB Hasičského a záchranného zboru v Humennom 

- Stredná odborná škola Policajného zboru Košice 

- Výcvikové centrum HaZZ Lešť 

- KRU MV SR Bystrá Liptovský Ján 

 

Cieľ projektu:  

Pripraviť zamestnancov IZS v pôsobnosti MV SR na zavedenie nových prístupov k poskytovaniu 

záchranných služieb v súlade s normami a očakávaniami EÚ. 

 

Špecifické ciele (výsledky projektu): 

 preškoliť zamestnancov záchranných a riadiacich zložiek IZS v pôsobnosti MV SR na 

nástroje a metodiky riadenia IZS (integrovaného záchranného systému) 

 zvýšiť jazykovú úroveň zamestnancov záchranných a riadiacich zložiek IZS v pôsobnosti MV 

SR 

 zvýšiť PC a IKT zručnosti zamestnancov záchranných a riadiacich zložiek IZS  MV SR 

s dôrazom na špecifické potreby IZS 

 preškoliť vybraných zamestnancov v moderných metódach riadenia - v projektovom riadení 

 vypracovať kompetenčný model pracovníkov a pracovných pozícii zapojených do budovania 

a výkonu IZS 

 

Celkový počet vyškolených zamestnancov: 2 801 

Doba realizácie vzdelávacích aktivít projektu: január 2014 – máj 2015 

Ďalšie využitie výsledkov projektu po skončení realizácie: vzdelávanie zamestnancov pracujúcich 

v Bratislavskom samosprávnom kraji a novo nastúpených zamestnancov. 

Vláda SR dňa 19.8.2009 schválila materiál „Štatút, personálne zabezpečenie a organizačné 

riešenie funkcie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre integrovaný záchranný 

systém (IZS)“. Zároveň na svojom zasadnutí vymenovala do funkcie splnomocnenca vlády 

SR pre IZS štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR. V roku 2011 bola prijatá Koncepcia 

organizácie, fungovania a rozvoja IZS, ktorej súčasťou je plánovaný rozvoj ľudských zdrojov 

v systéme. Zdrojom na financovanie vzdelávacích aktivít je tento projekt. Na zabezpečenie 

jednotnej realizácie projektu minister vnútra SR Rozkazom č.134 zo 16.9.2013 zriadil riadiaci 

výbor a pracovnú skupinu.   

 

Celkovo vyfakturované výnosy: 949 215,40 EUR 

Náklady súvisiace so zabezpečením projektu: 652 918,91 EUR 
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B) Členenie nákladov a výnosov podľa finančných stredísk  

 

B 1. Finančné stredisko Signál Piešťany  

  

Vybrané náklady a hospodársky výsledok finančné stredisko Signál Piešťany  

Stredisko/ 

prevádzka/ 
zariadenie p

ri
em

er
n
ý

  
p
o

če
t 

za
m

es
tn

an
co

v
 

Náklady 
mzdové  

zamestnanci 

bez dohodárov 
(521. ) [€] 

P
ri

em
er

n
á 

m
zd

a 

za
m

es
tn

an
co

v
 [

€
] 

Náklady 

mzdové 

dohodári 
(521901) [€] 

Poistné a 

odvody do 

poisťovní  
(524.) [€] 

Spolu  

mzdové 

náklady s 
odvodmi  ( 

521.) 

a dohodármi 
[€] 

NÁKLADY  

CELKOM  

[€] 

mzdové 

náklady s 

dohodármi 
a odvodmi 

/celkové 

náklady 
[%] 

VÝNOSY 
CELKOM 
[€] H

os
po

dá
rs

ky
  

vý
sl

ed
ok

 (
+

 z
is

k,
  -

st
ra

ta
) 

[€
] 

FS  Signál 
Piešťany  77,02 473 359,62 512,16 58 240,10 189 492,65 721 092,37 1 403 068,10 51,39 1 243 836,28 -159 231,82 

z toho stredisko 

Údržba  37,11 174 708,64 392,32 0,00 61 730,30 236 438,94 268 126,64 88,18 269 898,16 1 771,52 

z toho  

stredisko 

Krupina  7,49 52 069,10 579,32 1 500,00 20 086,12 73 655,22 118 291,99 62,27 70 155,37 -48 136,62 

z toho chaty 

Signál PN  3,80 24 690,56 541,46 4 500,00 11 362,69 40 553,25 82 001,13 49,45 12 501,45 -69 499,68 

z toho Trnava 

stravovacie zar.  12,33 79 518,40 537,43 0,00 28 974,89 108 493,29 245 925,03 44,12 206 883,37 -39 041,66 

z toho Signál 

Piešťany  11,14 90 753,76 678,89 16 430,20 37 686,35 144 870,31 498 926,11 29,04 535 981,34 37 055,23 

z toho  Maják- 

Senec 3,66 38 247,69 870,85 16 215,60 19 793,36 74 256,65 122 781,12 60,48 95 729,45 -27 051,67 

z toho chaty 

Maják Senec  0   
 

4 211,20 1 286,40 5 497,60 11 453,70 48,00 2 129,84 -9 323,86 

z toho 
Duchonka  1,49 13 371,47 747,85 15 383,10 8 572,54 37 327,11 55 562,38 67,18 50 557,30 -5 005,08 

 
Výnosy a vyťaženosť finančné stredisko Signál Piešťany 

STREDISKO 

počet 
prenocovaní 
(osobodní)  

priemerný 
počet 
zamestnancov  

Tržby za 
vlastné 
výkony a 
ostatné 
výnosy /602. 
až 648./ [€] 

pomer tržba 
/počet 
prenocovaní  

pomer 
tržby/priem. 
Počet 
zamestnanc
ov /počet 
dní v roku  

Výnosy z 
bežných 
transferov  od 
zriaďovateľa 
MV SR  
 úč. 681000  [€] 

 Výnosy z 
bežných 
transferov od 
ostatných 
subjektov 
verejnej správy  
ÚPSVaR, úč. 
681000 [€] 

Výnosy z 
bežných 
transferov od 
ostatných 
subjektov mimo 
verejnej správy  
úč. 687.  Dary 
[€] 

VÝNOSY 
CELKOM "FS" 
[€] 

Stredisko Údržba     
                      

37,11 0     132 055,50 136 680,28   269 898,16 

 Stredisko Krupina 
delimit. k 1.7.2013  3887 7,49 68111,97 17,52 24,91 1 404,00     70 155,37 

Chaty Signál PN  
delimit. od 1.7.2013 1658 3,80 10530,71 6,35 7,59       12 501,45 

Trnava- stravovacie 
zariadenie   12,33 196541,14   43,67 8 294,00     206 883,37 

 Signál Piešťany  14289 11,14 317046,97 22,19 77,97 33 773,81     535 981,34 

 Maják- Senec 2648 3,66 93492,35 35,31 69,98 1 998,00     95 729,45 
Chaty Maják Senec  
delimit. k 1.7.2013 238 0 1808,67 7,60         2 129,84 

Duchonka  2991 1,49 43204,28 14,44 79,44 729,00   6 584,02 50 557,30 

FS Signál 
Piešťany  25711 77,02 730736,09 214,29 25,99 178254,31 136680,28 6584,02 1243836,28 
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 Z vyššie uvedeného prehľadu  v tabuľkách  je viditeľné, že najväčší podiel na  zápornom 

hospodárskom výsledku majú zariadenia, ktoré boli delimitované od 1.7.2013. 

 Výsledok hospodárenia ovplyvnili aj náklady na vybavenie a zásobenie bufetov a výdajne 

jedál uvádzaných do prevádzky  v rámci roka 2014 a  od 1.1.2015,  rozpočtovo zabezpečovaných 

strediskom Signál Piešťany o v súlade s účinnosťou Dodatku č.4 k Zriaďovacej listine CÚZ 

a taktiež čerpanie bežného transferu poskytnutého od zriaďovateľa v druhej polovici mesiaca 

december 2014, ktorého nevyčerpaný zostatok v sume 94 401,86 € bude čerpaný a zahrnutý do 

výnosov v prvom štvrťroku 2015, v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

  

 

B 1.1.  Stredisko Signál Piešťany    

     

 Za obdobie roka 2014 stredisko Signál Piešťany dosiahlo kladný výsledok hospodárenia  

v sume 37 055,23 €. Kladný hospodársky výsledok ovplyvnil zvýšený počet prenocovaní 

v porovnaní s rokom 2013 a účasť strediska na poskytovaní ubytovacích prednáškových 

a stravovacích služieb pre účastníkov projektu IZS.  

 

Hospodársky výsledok rok 2014      

    výnosy :    535 981,34 

                          náklady:   498 926,11 

    zisk                                           37 055,23 € 

                  

   Za rok 2014 stredisko Signál Piešťany malo 14289 prenocovaní, čo v porovnaní s rovnakým 

obdobím roka 2013 (12 420  prenocovaní) sa prejavilo aj na kladnom výsledku hospodárenia   

            Priemerný počet  zamestnancov  za rok 2014 bol  11,14 zamestnancov .  

 

 

Za rok 2014 hospodársky výsledok 16 delimitovaných chát a zariadení v správe strediska 

Signál Piešťany :   

    výnosy :    12 501,45 

                          náklady:   82 001,13 

    strata                                    -  69 499,68 € 

    

            Priemerný počet  zamestnancov  za rok 2014 bol  3,8 osôb. Počet prenocovaní: 1658. 

 

 

B 1.2. Stredisko Maják Senec   

                        

 Stredisko Maják Senec je  využívané hlavne v letných mesiacoch. Priemerný počet  

zamestnancov  za rok 2014  bol 3,66 osôb.  

Nakoľko v roku 2013 bol dosiahnutý záporný výsledok hospodárenia strediska strata v sume 

41 800,09 €, na základe pokračujúceho nepriaznivého hospodárskeho vývoja za obdobie 1-9/2014, 

boli prijaté úsporné opatrenia s cieľom optimalizovania nákladov za účelom zlepšenia 

hospodárskeho výsledku strediska so znížením počtu zamestnancov o  jednu osobu a poskytovanie 

ubytovacích  a stravovacích služieb  len v letných mesiacoch. Prijaté úsporné opatrenia v dôsledku 

plynutia výpovednej doby a vyplácania odstupného sa v plnej miere prejavia až v roku 2015 

výsledok hospodárenia strediska  za rok 2014 bol  strata 27 051,67 € , nižšia v porovnaní s rokom 

2013 . 
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Hospodársky výsledok za rok 2014  Stredisko Maják Senec:   

    výnosy :     95 729,45 

    náklady :   122 781,12                                                  
    strata                                     -  27 051,67€   
 

 V roku 2014 stredisko Maják Senec malo 2648 prenocovaní  čo predstavuje len 73,35 % z 

prenocovaní za rok 2013 (3610 prenocovaní) ktoré predstavovali len 89,80 % z počtu prenocovaní 

za rok 2012  (4029  prenocovaní).  

 

Hospodársky výsledok za rok 2014  piatich chát v správe strediska Maják Senec:   

    výnosy :      2 129,84 

                          náklady:    11 453,70 

    strata                                       - 9 323,86 € 

            Priemerný počet  zamestnancov  za rok 2014 bol  0,0 osôb. Počet prenocovaní: 238. 

 

Prevádzka Duchonka 
 

 Prevádzka Duchonka je využívaná prevažne v letných prázdninových mesiacoch na detskú 

rekreáciu. V roku 2014 bol dosiahnutý záporný výsledok hospodárenia strata v sume 5 005,08 € . 

Priemerný počet  zamestnancov  za rok 2014 bol 1,49 osôb. 

 

Prevádzka Duchonka:   

    výnosy    50 557,30  
    náklady     55 562,38 
    strata                                     -  5 005,08  
 

 V roku 2014 prevádzka Duchonka mala  2991 prenocovaní čo predstavuje  138,09 % počtu 

prenocovaní za rok 2013 (2166 prenocovaní), v dôsledku čoho došlo k zlepšeniu výsledku 

hospodárenia prevádzky v porovnaní s rokom 2013 (strata 10 438,83 eur). 
           

 Na základe Rozhodnutia o povolení konania verejnej zbierky zo dňa 1.januára 2014 

vydaného Ministerstvom vnútra SR, číslo povolenia SVS-OVS3-2014/003053 určenej na 

verejnoprospešný účel podpory detí zo sociálne znevýhodneného prostredia bol pre deti zo 

sociálne slabých pomerov v termíne /20. až 29./ augusta 2014 zorganizovaný letný tábor 

v rekreačnom zariadení CÚZ  Duchonka. Časť čistého výnosu zbierky v sume  6 584,02 eur bola 

použitá na refundáciu nákladov letného tábora organizovaného pre deti zo sociálne slabých 

pomerov vybraných za odmenu. 

 

    

B 1.3. Stredisko Údržba   

 

 Stredisko Údržba bolo zriadené od 1.6.2013 v súlade s podpísaním Dohody 

č.99/XXI/2013/§54 o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci 

projektu č. XXI. „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54 zákona č.5/2004 Z. z. 

o službách v zamestnanosti v znení neskorších predpisov s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny 

Michalovce, k realizácii dokončovacích stavebných prác pri realizácii úprav interiérov 

a exteriérov, údržbe objektov, výrobe a montáží plastových okien, plastových dverí, fasád 

a ostatných stavebných prvkov, výrobe jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovaní 

stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržbu.  

 Stredisko Údržba je rozpočtovo zabezpečované z finančného strediska Signál Piešťany.  
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 Na základe podpísania Dohôd č.99/XXI/2013/§54 o poskytnutí príspevku na podporu 

vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI/A. „Podpora vytvárania pracovných miest-

2“ podľa § 54 zákona č.5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti v znení neskorších predpisov 

s Úradmi práce sociálnych vecí a rodiny v rámci jednotlivých krajov SR došlo od 1.11.2013 

k postupnému rozšíreniu pôsobenia zamestnancov strediska Údržba zabezpečujúcich údržbu 

objektoch v správe MV SR  lokalizovaných v  jednotlivých krajoch SR s navýšením počtu 

zamestnancov .    

 V roku 2014 bol uzatvorený Kontrakt č. 3 medzi Centrum účelových zariadení a 

ústredným orgánom Ministerstvom vnútra SR na realizáciu dokončovacích stavebných prác pri 

realizácii interiérov a exteriérov, údržbe objektov v správe krajských centier podpory MV SR 

zamestnancami zamestnanými v súlade s Národným projektom XXI/A Podpora vytvárania 

pracovných miest v  roku 2014 vo výške129 895,50 €. 

 Centrum účelových zariadení činnosť kontraktu realizovalo na základe požiadaviek 

krajských centier podpory MV SR. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na účel 

stanovený v kontrakte na 100 %. 

Za rok 2014 bolo na účet CÚZ pripísaných 136 680,28 eur prijatých od Úradov práce 

a sociálnych vecí a rodiny ako refundácia 90% nákladov na mzdy, odvodov zamestnancov 

strediska Údržba za prvých 12 mesiacov zamestnávania. 

 

Stredisko Údržba :  výnosy        269 898,16 

                       náklady       268 126,64 

   zisk         1 771,52 € 

 

Priemerný počet  zamestnancov  za rok 2014 bol  37,10 osôb. 

 

 

B 1.4.  Stredisko Krupina  

  

 Stredisko Krupina Tepličky, zriadené od 1.7.2013 na základe delimitácie zamestnancov 

a majetku štátu z MV SR na CÚZ, je využívané v letných mesiacoch júl a august na detskú 

prázdninovú rekreáciu. Nakoľko v rámci ďalšieho obdobia roka  je stredisko vyťažené hlavne 

na realizáciu porád a školení zamestnancov rezortu MV SR náklady na prevádzku prevyšujú 

výnosy, čo sa prejavilo na hospodárskom výsledku 2. polroka 2013, kde stredisko  vykázalo 

stratu  33 604,50 eur. Na základe pokračujúceho nepriaznivého hospodárskeho vývoja za obdobie 

1-9/2014, boli prijaté úsporné opatrenia s cieľom optimalizovania nákladov za účelom zlepšenia 

hospodárskeho výsledku strediska, znížením počtu zamestnancov z 7 osôb na 4. Nakoľko prijaté 

úsporné opatrenia v dôsledku plynutia výpovedných dôb a vyplácania odstupného sa v plnej miere 

prejavia až v roku 2015 výsledok hospodárenia strediska Krupina  za rok 2014 bol strata.        

  

 

Stredisko Krupina Tepličky:  výnosy          70 155,37 

                        náklady       118 291,99   

    strata     - 48 136,62 € 

 

Priemerný počet zamestnancov za rok 2014 bol 7,49 osôb.  
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B 2. Finančné  Stredisko Smrekovec Donovaly  

                                                                    

 a V ý n o s y .      

       

      V roku 2014 dosiahlo Stredisko Smrekovec celkové výnosy vo výške             769 324,45 €  

              

          Podstatnú časť výnosov  tvoria  :   

                -   tržby  za vlastné výkony a tovar                                                            616 535,79 €                                               

                -  výnosy z kapitálových transferov                                                           133 671,85 € 

                -  ostatné výnosy                                                                                          19 116,81 €                

                        

b,  N á k l a d y          

 

         Náklady sú vyrovnané podľa potrieb strediska, ktoré používalo finančné prostriedky len na 

nevyhnutné nákupy vecí tak, aby nebol obmedzený chod zariadenia a aby bola zabezpečená     

úroveň poskytovaných služieb. 

Organizácia využívala na činnosť prevažne vlastné zdroje. Stredisku Smrekovec bol roku 2014  

poskytnutý príspevok z bežného transferu v sume: 10 300, eur.                                                 
      V priebehu roku organizácia použila vlastné zdroje na nákup dlhodobého investičného 

a neinvestičného majetku.                                                                       
 

      V roku 2014 boli celkové náklady vo výške                                                        758 528,88 € 

      

           v tom:     

           - mzdové náklady                                                                                         250 322,75 € 

           - náklady na odvody                                                                                       92 078,24 €    

 Čerpanie mzdových nákladov bolo vyrovnané.    

Priemerná mzda za rok  2014 bola 727,53 €.  

            Priemerný evidenčný počet  zamestnancov  k 31.12 2014 bol 27,5 

           -  spotrebované nákupy                                                                                203 448,54 € 

           -  náklady na služby                                                                                       24 575,18 € 

           -  odpisy DNM a DHM                                                                                155 302,28 € 

           -  ostatné a finančné náklady                                                                         32 801,89 €                                                            

        

    Výsledok hospodárenia k 31.12.2014    -       zisk                  10 795,57 €                                                        
                     

             V priebehu roku  bolo uskutočnených 24 turnusov týždňových rodinných rekreácii. Jeden 

turnus bol pre nízky záujem zrušený. Ďalej bolo realizovaných 17 víkendových rodinných 

wellness pobytov a celkom 17 porád rezortu s jedným prenocovaním a 9 porád s 2 

prenocovaniami.  Stredisko realizovalo v tomto období aj 2 malé akcie a 1 väčšiu akciu 

samoplatcov pre iné organizácie.  

 

Využiteľnosť poukazov  rodinné rekreácie bez wellness pobytov v roku 2014 : 

  

Ponúknuté poukazy             v tom lôžka                      využité poukazy                v tom lôžka  

           672                                2 520                                    579                                 1.  647 
 

Percentuálne využitie poukazov :                                        88.16 % 

      

Percentuálne využitie lôžok :                                                                                    65,35 %                            
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Využiteľnosť poukazov  rodinné wellness pobyty : 
  

Ponúknuté poukazy / lôžka           476 / 1785                   Využité poukazy/lôžka    453 / 1 193   

                                  

Percentuálne využitie poukazov    :                                                                     95,16  %     

Percentuálne využitie lôžok          :                                                                      66,83  % 

 

 

               Ukázalo sa aj napriek tomu, že tieto pobyty sú novým spôsobom rekreácie, záujem o ne 

bol na vysokej úrovni. Nižšie percento využiteľnosti je z dôvodu neúplnej obsadenosti 

v začiatkoch sezón. V ponuke strediska sa budú objavovať aj  naďalej hlavne v termínoch, ktoré 

by mali byť pre zamestnancov rezortu zaujímavé. 

 

Počet prenocovaní v roku 2014:                                                      Percento využiteľnosti  

                                   Smrekovec                  17 177 lôžkodní                        84,03 

                                      Chata Trlenská                1 217                                       34,19                                                     

                                      Chaty Smrek                      183                                         2,39 

 

                                                     

B 3. Finančné Stredisko Kremenec Tatranská Lomnica 

 

Hospodárenie 

 

K 31.12.2014 vykázalo finančné stredisko Kremenec stratu vo výške: - 47 800,74 €. 

- náklady z hlavnej činnosti celkom                 846 564,92 € 

- výnosy z hlavnej činnosti celkom                  798 764,18 € 

- výsledok hospodárenia                                   -47 800,74 € 

 

Náklady: 

Stredisko Kremenec hospodárilo v roku  2014 s príspevkom na bežnú prevádzku,  poskytnutým 

z MV SR a vyčerpaným na  položku mzdy vo výške 12 609,00 € v novembri 2014 a s príspevkom 

poskytnutým od zriaďovateľa v druhej polovici mesiaca december 2014 v sume 3 400,00 €, ktorý 

bude čerpaný a zahrnutý do výnosov v prvom štvrťroku 2015, v súlade so zákonom č. 523/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 Nakoľko stredisko hospodárilo viac menej s vlastnými prostriedkami, z toho titulu sa 

odvíja skutočnosť, že v nákladoch sa nachádzajú len potreby  nevyhnutné k riadnemu chodu 

prevádzky zariadenia. K 1.6.2014 sa spúšťala prevádzka v zariadení  Štrbské Pleso. Z tohto 

dôvodu  boli v uvedenej prevádzke zvýšené náklady, ktoré boli nevyhnutné na uvedenie do 

prevádzky: personálne  zmeny (prijatie dvoch zamestnancov), náklady na materiál 

(dovybavovanie prevádzky potrebným materiálom a drobným inventárom, náklady na služby ( 

revízie elektrického a plynového zariadenia, drobné opravy zariadení). Z hore uvedeného 

prehľadu o hospodárení podľa jednotlivých nákladových stredísk je zrejmé, že  všetky prevádzky 

okrem prevádzky Kremenec sú stratové  a majú podiel na celkovom nepriaznivom hospodárskom 

výsledku finančného strediska Kremenec.  

 

Náklady za rok v členení podľa nákladových  účtov - finančné stredisko Kremenec spolu 

v €: 

- spotrebované nákupy:                        161 508 € 
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- služby:                                                 27 007 € 

   z toho opravy a údržba:                        5 778  € (len  najnevyhnutnejšia údržba a opravy) 

- osobné náklady:                                338 449  € 

   z toho mzdové náklady                     274 166 € 

- odpisy:                                               151 279 € 

- dane a poplatky:                                     9 644 € 

- zúčtovanie rezerv do nákladov:                    0 € 

 

Výnosy : 

V roku 2014 stredisko Kremenec dosiahlo výnosy vo výške 798 764,18 €, z toho: 

- tržby za vlastné výkony:      643 780,18 € 

- kapitálový transfér:              120 390,00 € 

- bežný transfér:                       16 009,00 € 

- ostatné výnosy (aktivácia, zúčtovanie rezerv, ostatné výnosy): 18 585,00 €. 

 

Hospodárenie jednotlivých prevádzok  strediska Kremenec bolo nasledovné: 

 

Prevádzka Štrba:    

- náklady:   2 637,88 € 

- výnosy:    1 225,00 € 

- hospodársky výsledok: strata – 1 412,88 € 

 

Prevádzka Kežmarok: 

- náklady: 21 139,93 €  

- výnosy:  10 202,00 € 

- hospodársky výsledok: strata – 10 937,93 € 

 

Prevádzka Štrbské Pleso:   

- náklady:  192 538,95 € 

- výnosy:   177 716,60 € 

- hospodársky výsledok: strata – 14 822,35 € 

 

Delimitácia (prevádzky Javorinka, Sigord, Vyšný Tvarožec, Vyšné Ružbachy): 

- náklady : 46 344,60 € 

- výnosy:   20 779,62 € 

- hospodársky výsledok:  - 25 564,98 € 

 

 

Prevádzka Kremenec: 

- náklady : 586 538,33 € 

- výnosy:   588 893,76 € 

- hospodársky výsledok: + 2 355,43 €. 

 

Z uvedeného prehľadu je viditeľné, že najväčší podiel na  zápornom hospodárskom výsledku majú 

zariadenia, ktoré boli delimitované k 1.7.2013. Z týchto zariadení sú v prevádzke iba Dedinky 

a Štrbské Pleso.  Prevádzka Sigord je od  októbra r. 2013  a Javorinka od 1.5.2014 mimo 

prevádzky. Aj napriek tomu z dôvodu zabezpečenia ochrany týchto prevádzok  tam boli 

zamestnaní správcovia a ich mzdové náklady  ako  aj ostatné náklady (energie)  zvyšovali 

nákladovosť celého strediska Kremenec. V zmysle rozhodnutia generálneho riaditeľa z porady 

riaditeľov stredísk s generálnym riaditeľom SPaSČ dňa 7.-8.10 2014, boli v prevádzkach Sigord, 
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Dedinky a Javorinka  dané výpovede všetkým zamestnancom týchto prevádzok z organizačných 

dôvodov a prevádzky úplne odstavené aj od čerpania energií. 

Stredisko Kremenec Tatranská Lomnica v roku 2014 úsporne vynakladalo prostriedky na 

prevádzkové náklady. 

 

 

Využiteľnosť strediska Kremenec v roku 2014: 

 

Celkový počet lôžkodní k 31.12.2014 – 30654,  je rozčlenený nasledovne : 

 

    A) rezort MV SR:              29 059 lôžkodní  

    z toho:  rekreácie :                         28 757 lôžkodní 

      služobné akcie:                      302 lôžkodní 

 

B) Samoplatcovia:                           1 595 lôžkodní.  

 

Rozdelenie počtu využitých lôžkodní za  rok  2014 podľa jednotlivých prevádzok je nasledovné: 

            

Prevádzka                      počet lôžkodní                Z toho:            odpredané       obsadenosť 

                                                celkom                     MV SR                  služby                % 

 

Kremenec:                                    23 665                    22 070                    1 595                53,14                        

 

Štrbské Pleso                                  5 161                      5 161                                             47,83 

 

Chata Štrba                                        343                         343                                             32,66 

 

Kežmarok                                          221                         221                                               3,56  

 

Delimitácia                                    1 264                       1 264                                             18,92 

 

Celková obsadenosť  strediska Kremenec k 31.12.2014  je 44,26 %. 

 

 

B 4. Finančné Stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava 

Stredisko Inštitút pre verejnú správu malo v roku 2014 uzatvorené kontrakty viď. Kapitola 
3. 

Okrem kontraktu vykonávalo stredisko IVS realizáciu odborných seminárov a  kurzov pre 
zamestnancov orgánov štátnej správy a iných orgánov a organizácií verejnej správy – 
ponukové aktivity za úhradu a realizáciu odborných seminárov a kurzov pre zamestnancov 
územnej samosprávy – ponukové aktivity za úhradu.  

Realizácia odborných seminárov a  kurzov pre zamestnancov orgánov štátnej správy a iných 

orgánov a organizácií verejnej správy – ponukové aktivity za úhradu:  
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B.4.1. Realizácia odborných seminárov a  kurzov pre zamestnancov orgánov   
štátnej správy, samosprávy a iných orgánov a organizácií verejnej správy – 
ponukové aktivity za úhradu (mimo kontraktu) 

 

Vzdelávacie stredisko IVS realizovalo v roku 2014 aj vzdelávacie aktivity pre účastníkov zo 

štátnej správy, samosprávy a iných orgánov a organizácií verejnej správy na základe 

účastníckych poplatkov. Ponuka vzdelávacích aktivít na rok 2014 obsahovala napríklad 

Adaptačné vzdelávanie, kurz  „Správne konanie – aplikácia správneho poriadku v praxi“,  kurz  

„Efektívny sekretariát“, Kurz „Spoločenský protokol a etiketa“, kurz „Stres a sebariadenie“, ale 

aj odborné semináre zamerané na aktuálne problémy aplikácie Zákonníka práce,  seminár 

„Zákon o účtovníctve“, „Zákon o ochrane osobných údajov“, „Infozákon“, „Zákon o archívoch 

a registratúrach“, „Skončenie pracovného pomeru“, seminár k stavebnému zákonu, semináre 

k verejnému obstarávaniu,  a iné. 

 

V  roku 2014 sa týchto vzdelávacích aktivít zúčastnilo 1935 osôb v rozsahu 2795 osobodní  

z toho  

– platený kontrakt 266 osôb v rozsahu 380 osobodní (vzhľadom k tomu, že  bol kontrakt 

splnený takmer na 100 % v I.  polroku 2014, sa zamestnanci MV SR zúčastňovali vzdelávacích 

aktívít v II. polroku 2014 za úhradu). 

–  platená samospráva a iné organizácie 1669 osôb v rozsahu 2415 osobodní 

Pre tzv. platiacich klientov strediska IVS zo štátnej správy a samosprávy realizovalo oddelenie 

vzdelávania predovšetkým 1-dňové odborné semináre, nakoľko v dôsledku stúpajúcej 

ekonomickej krízy zamestnávatelia boli nútení krátiť finančné prostriedky na vzdelávanie 

svojich zamestnancov a takmer úplne pozastavili ich vysielanie na viacdňové aktivity. Rovnako 

ako v minulosti boli viaceré vzdelávacie aktivity realizované priamo v sídlach rôznych 

inštitúcií a firiem, resp. na okresných  úradoch. V záujme zefektívnenia činnosti sa dôraz kládol 

na organizovanie takých aktivít, na ktorých sa mohli zúčastňovať ako účastníci v rámci 

kontraktu, tak aj klienti zúčastňujúci sa vzdelávania za úhradu. 

 

Uvedené vzdelávacie aktivity sa prevažne konali v stredisku  IVS v Bratislave, ale aj 
v ostatných regiónoch Slovenska – Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice,  Trenčín, 
Nové mesto nad Váhom, Spišská Nová Ves, Nitra, Martin, Slovenská Ľupča. 

Oddelenie vzdelávania IVS venovalo aj v roku 2014 zvýšenú pozornosť lektorskému 

zabezpečeniu svojich vzdelávacích aktivít.  

 

 

B 4.2.Realizácia vzdelávacích aktivít BOZP vyplývajúcich z Kontraktu č. 2, 4, 5  
medzi MV SR a CUZ, stredisko IVS 

 

Predmet Kontraktov uzatvorených medzi Ministerstvom vnútra SR a CUZ, stredisko 

Inštitút pre verejnú správu, na realizáciu špecializovaných školení na úseku BOZP a PO 

v zmysle špecifikácie požiadaviek v roku 2014: 

- v kontrakte č. 2 sa jednalo o prípravu a vzdelávanie v počte  3 666         osobodní 
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v objeme 66 000€ kde cena aktivít bola stanovená na 18,00 € na osobodeň, 

v oblasti BOZP a PO v zmysle špecifických požiadaviek zadávateľa  pre 

zamestnancov Ministerstva vnútra SR, 

- v kontrakte č. 4 sa jednalo o prípravu a vzdelávanie vymedzené v pláne 

vzdelávacích aktivít, na príprave a realizácie vzdelávacích aktivít v čase trvania 

kontraktu v 2. polroku 2014 v počte 2 400 osobodní v objeme 60 000€, kde cena 

aktivít bola stanovená na 25 € na osobodeň v oblasti BOZP a PO v zmysle 

špecifických požiadaviek zadávateľa pre zamestnancov Ministerstva vnútra SR. 

- v kontrakte č. 5 sa jednalo o prípravu a vzdelávanie vymedzené v pláne 

vzdelávacích aktivít, na príprave a realizácie vzdelávacích aktivít v čase trvania 

kontraktu v 2. polroku 2014 v počte 1 634 osobodní v objeme 39671€, kde cena 

aktivít bola stanovená na 24,28€ na osobodeň v oblasti BOZP a PO v zmysle 

špecifických požiadaviek zadávateľa pre zamestnancov Ministerstva vnútra. 

 

Národný program vzdelávania pre IZS vo väzbe na podporu človeka v tiesni 
a úlohy v oblasti bezpečnostného systému štátu. 
 

Projekt „Národný program vzdelávania pre IZS vo väzbe na podporu človeka 
v tiesni a úlohy v oblasti bezpečnostného systému štátu“ je financovaný z Európskeho 
sociálneho fondu, z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.  
Do projektu sú zapojení zamestnanci záchranných a riadiacich zložiek IZS (len 
v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR), pracujúci v: 

- Policajnom zbore, Hasičskom záchrannom zbore, Horskej záchrannej službe, 
sekcii krízového riadenia MV SR, sekcie informatiky, telekomunikácií 
a bezpečnosti MV SR,  okresných úradov na úsekoch civilnej ochrany a 
krízového riadenia  

- Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, 
Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji. 

Vzdelávacie aktivity prebiehajú v týchto strediskách: 
- CÚZ stredisko Signál Piešťany 
- CÚZ stredisko vzdelávania a prípravy v Nitre 
- CÚZ prevádzka Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča 
- CÚZ prevádzka Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves 
- ZB Hasičského a záchranného zboru v Žiline 
- ZB Hasičského a záchranného zboru v Humennom 
- Stredná odborná škola Policajného zboru Košice 
- Výcvikové centrum HaZZ Lešť 
- KRU MV SR Bystrá Liptovský Ján 

 
Cieľ projektu:  

Pripraviť zamestnancov IZS v pôsobnosti MV SR na zavedenie nových prístupov k 
poskytovaniu záchranných služieb v súlade s normami a očakávaniami EÚ. 

 
Špecifické ciele (výsledky projektu): 

 preškoliť zamestnancov záchranných a riadiacich zložiek IZS v pôsobnosti MV 
SR na nástroje a metodiky riadenia IZS (integrovaného záchranného systému) 

 zvýšiť jazykovú úroveň zamestnancov záchranných a riadiacich zložiek IZS v 
pôsobnosti MV SR 

 zvýšiť PC a IKT zručnosti zamestnancov záchranných a riadiacich zložiek IZS  
MV SR s dôrazom na špecifické potreby IZS 
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 preškoliť vybraných zamestnancov v moderných metódach riadenia - 
v projektovom riadení 

 vypracovať kompetenčný model pracovníkov a pracovných pozícii zapojených 
do budovania a výkonu IZS 

 Vláda SR dňa 19.8.2009 schválila materiál „Štatút, personálne 
zabezpečenie a organizačné riešenie funkcie splnomocnenca vlády 
Slovenskej republiky pre integrovaný záchranný systém (IZS)“. Zároveň na 
svojom zasadnutí vymenovala do funkcie splnomocnenca vlády SR pre IZS 
štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR. V roku 2011 bola prijatá 
Koncepcia organizácie, fungovania a rozvoja IZS, ktorej súčasťou je 
plánovaný rozvoj ľudských zdrojov v systéme. Zdrojom na financovanie 
vzdelávacích aktivít je tento projekt. Na zabezpečenie jednotnej realizácie 
projektu minister vnútra SR Rozkazom č.134 zo 16.9.2013 zriadil riadiaci 
výbor a pracovnú skupinu.   

  
Celkový počet vyškolených zamestnancov: 2 801 
Doba realizácie vzdelávacích aktivít projektu: január 2014 – máj 2015 
Ďalšie využitie výsledkov projektu po skončení realizácie: vzdelávanie zamestnancov 

pracujúcich v Bratislavskom samosprávnom kraji a novo nastúpených 
zamestnancov. 

 

 Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2014 

 

Inštitút za rok 2014 dosiahol zo svojej činnosti nasledovné hospodárske 
ukazovatele: 

Výnosy 2 100 796,88 € 

z toho bežný transfer 363 930,66 €  

           kapitálový transfer (odpisy) 26 678,00 € 

           vlastná činnosť 1 673 531,39 € 

           ostatné výnosy 36 656,83 € 

Náklady celkom 2 023 389,30 € 

Hospodársky výsledok + 77 407,58 € 

 

V roku 2014  stredisko IVS Bratislava  malo  12 697  prenocovaní.   

  

 Nevyčerpaný zostatok bežného transferu poskytnutého od zriaďovateľa v druhej polovici 

mesiaca december 2014 v sume 58 093,84 € bude čerpaný a zahrnutý do výnosov prvého 

štvrťroka 2015 , v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

5. Rozpočet organizácie  
 

 Na základe centralizácie boli v  Štátnej pokladnici k 31.12.2014 zrušené štyri bežné účty  

obhospodarované štyrmi finančnými strediskami a došlo k zriadeniu jedného centrálneho bežného 

účtu platného pre celú CÚZ od 1.1.2015.  



22 

 

  V roku 2014 došlo k dočerpaniu zostatku finančných prostriedkov kapitálového transferu 

poskytnutého CÚZ v decembri 2012 /Rozpočtovým opatrením č. 644/2012/ v celkovej sume 

200 000,- €. Prostriedky boli použité na rekonštrukciu a modernizáciu, priestorov a zariadení 

budov Centra účelových zariadení so zameraním na úspornosť a efektívnosť.  

 

 

V y h o d n o t e n i e  plnenia  u k a z o v a t e ľ o v  rozpisu rozpočtu  zriaďovateľa  

pre Centrum účelových zariadení 

 

Program:                                              0D6 – Efektívna a spoľahlivá štátna správa  
Podprogram:                                     0D607 – Centrálna podpora  
Prvok:                                                  0D60702 –Starostlivosť o ľudské zdroje  
 

Príjmy CÚZ  podľa kódu zdroja  a RPP  za rok 2014 podľa  zdroja finančných prostriedkov   

  

Ukazovateľ 
Kód 

zdroja RPP Popis 
Schválený 
rozpočet [€] 

Upravený 
rozpočet [€] 

Plnenie príjmov  
k 31.12.2014 [€] 

% plnenie 
príjmov / 
upravený 
rozpočet  

Príjmy  

111 

314 
Bežný transfer Centrum účelových 

zariadení  438 843,00 711 188,00 711 188,00 100,00 

z 
toho  Bežný transfer  FS Signál PN 123 500,00 132 959,00 132 959,00 100,00 

z 
toho  

Bežný transfer FS Signál PN-Stredisko 
Údržba - Kontrakt č.3   129 895,50 129 895,50 100,00 

z 
toho  

Bežný transfer  FS IVS BA  -Kontrakt 
č.1.,2,4,5  a rozpočtové opatrenia -príspevky 315 343,00 422 024,50 422 024,50 100,00 

z 
toho  Bežný transfer FS Smrekovec Donovaly   10 300,00 10 300,00 100,00 

z 
toho  Bežný transfer FS Kremenec Tatry    16 009,00 16 009,00 100,00 

111 324 Kapitálový transfer r.2014    170 000,00 170 000,00 100,00 

11T1 314 Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 
Refundácia miezd ÚPSVaR 0,00 116 177,88 116 177,88 100,00 

11T2 314 
Európsky soc. Fond - (spolufinancovanie zo 
štátneho rozpočtu)Refundácia miezd 
ÚPSVaR  0,00 20 502,40 20 502,40 100,00 

13T1 314 
Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 
projekt IZS 0,00 849 327,95 778 575,28 91,67 

13T2 314 Európsky sociálny fond (spolufinancovanie 
zo štátneho rozpočtu) -projekt IZS 0,00 44 701,47 40 977,65 91,67 

131C 453 
Kapitálový transfer  nevyčerpaný z roku 2012 0,00 118 029,53 118 029,53 100,00 

131D 

453 Kapitálový  a bežný transfer  nevyčerpaný z 
roku 2013 0,00 1 777 801,67 1 777 801,67 100,00 

z 
toho  Bežný transfer  použiteľný do 31.3.2014 0,00 9 801,67 9 801,67 100,00 

z 
toho  Kapitálový transfer  0,00 1 768 000,00 1 768 000,00 100,00 

46 453 zostatok vlastných  prostriedkov z roka 2013     392 505,99 - 

46 2** Nedaňové príjmy  1 937 833,00 3 936 951,85 2 820 702,06 71,65 

72A_M 453 Darované prostriedky -granty  0,00 29 479,22 29 479,22 100,00 

  Spolu príjmy  2 376 676,00 7 774 159,97 6 975 939,68 89,73 
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Výdavky CÚZ  za rok 2014 podľa  zdroja finančných prostriedkov  a funkčnej oblasti    
    

Ukazova-
teľ 

Kód 
zdroja 

Schválený rozpočet  Upravený rozpočet             Spolu  
% čerpania /upravený 

rozpočet  
  

Funkčná 
oblasť 
0810 

Funkčná 
oblasť 
0980 

Funkčná 
oblasť 
0810 

Funkčná 
oblasť 
0980 

Funkčná 
oblasť 0810 

Funkčná 
oblasť 0980 

Čerpanie  
ŠP  

Funkčná 
oblasť 
0810 

Funkčná 
oblasť 
0980   

M
zd

ov
é 

pr
os

tr
ie

dk
y 

  E
K

 6
10

 

111 
        65 000,00       144 304,00           98 709,00          159 624,00          98 709,00           159 624,00           258 333,00      100,00         100,00      

11T1 
                  -                     -             93 415,36            93 415,36              93 415,36      100,00                -        

11T2                   -                     -             16 599,55            16 599,55              16 599,55      100,00                -        
13T1 

                  -                     -               59 246,75              46 630,24            46 630,24             78,71      
13T2                   -                     -                 3 118,25                2 454,26              2 454,26             78,71      

46       503 900,00       171 021,00         895 010,00          334 121,00         782 128,85           325 226,40        1 107 355,25        87,39           97,34      
72AM 

                  -                     -                 283,27    
 

           283,27                   283,27      100,00                -        
spolu 

EK 
610       568 900,00       315 325,00       1 104 017,18          556 110,00         991 136,03           533 934,90        1 525 070,93        89,78           96,01      

P
oi

st
né

 a
 p

rí
sp

ev
ky

 z
am

es
tn

áv
at

eľ
a 

 d
o 

po
is

ťo
vn

í  
(E

K
 -

62
0)

 

111         35 000,00         62 515,00           47 038,00           25 527,00          47 038,00            24 385,44            71 423,44      100,00           95,53      

11T1 
                  -                     -             22 762,52            22 762,52              22 762,52      100,00     -    

11T2                   -                     -               3 902,85              3 902,85                3 902,85      100,00     -    
13T1 

                  -                        -              131 691,62              86 405,71            86 405,71     -         65,61      
13T2                   -                     -                 7 231,07                5 140,58              5 140,58     -         71,09      

46       210 353,00         30 713,00         364 533,00          186 163,00         306 931,05           180 017,49           486 948,54        84,20           96,70      
72AM                   -                   971,29    

 
           971,29                   971,29      100,00                -        

spolu 
EK 620 

      245 353,00         93 228,00         439 207,66          350 612,69         381 605,71           295 949,22           677 554,93        86,89           84,41      

T
ov

ar
y 

a 
sl

už
by

  (
E

K
 -

63
0)

 

111         23 500,00       103 326,00         135 939,50          236 873,50          42 027,57           179 921,22           221 948,79        30,92           75,96      
131D 

                  -                     -               9 801,67              9 801,67                9 801,67      100,00                -        

13T1 
                  -                     -              658 389,58             374 053,91           374 053,91     -         56,81      

13T2 
                  -                     -               34 352,15              21 433,90            21 433,90     -         62,39      

46       892 040,00       120 637,00       1 326 360,00          751 516,00      1 037 771,42           592 681,07        1 630 452,49        78,24           78,86      
72AM 

           28 224,66              5 329,46                5 329,46        18,88                -        
spolu 

EK 630       915 540,00       223 963,00       1 500 325,83       1 681 131,23      1 094 930,12        1 168 090,10        2 263 020,22        72,98           69,48      

B
ež

né
 tr

an
sf

er
y 

 

(E
K

 -
64

0)
 

111 
                  -            5 198,00             7 477,00                      -              3 587,07                       -                3 587,07        47,97                -        

46          1 600,00             929,00           37 050,00           18 693,00            8 911,57            14 645,95            23 557,52        24,05           78,35      
spolu 

EK 640          1 600,00          6 127,00           44 527,00           18 693,00          12 498,64            14 645,95            27 144,59        28,07           78,35      

B
ež

né
 v

ýd
av

ky
 

111       123 500,00       315 343,00         289 163,50          422 024,50         191 361,64           363 930,66           555 292,30        66,18           86,23      
11T1                   -                     -           116 177,88                      -           116 177,88                       -             116 177,88      100,00                -      

  
11T2                   -                     -             20 502,40                      -            20 502,40                       -              20 502,40      100,00                -        
13T1                   -                     -              849 327,95             507 089,86           507 089,86     -              -        
13T2                   -                     -               44 701,47              29 028,74            29 028,74     -              -        
131D 

                  -                     -               9 801,67                      -              9 801,67                       -                9 801,67      100,00                -        
46    1 607 893,00       323 300,00       2 622 953,00       1 290 493,00      2 135 742,89        1 112 570,91        3 248 313,80        81,43           86,21      

72AM                   -                     -             29 479,22                      -              6 584,02                       -                6 584,02        22,33                -      
  

spolu 
EK 
600    1 731 393,00       638 643,00       3 088 077,67       2 606 546,92      2 480 170,50        2 012 620,17        4 492 790,67        80,31           77,21      
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K
ap

itá
lo

vé
 v

ýd
av

ky
 (

E
K

 7
00

) 

111 
                  -                     -           170 000,00                             -               -                  -        

131D 
       1 768 000,00                             -               -                  -        

131C 
                  -                     -           118 029,53           118 029,53             118 029,53      100,00                -        

46                   -            6 640,00           20 185,85             3 320,00          20 185,85                       -              20 185,85      100,00                -        
spolu 

EK 700                   -            6 640,00       2 076 215,38             3 320,00         138 215,38                       -             138 215,38          6,66                -        

Výdavky spolu     1 731 393,00       645 283,00       5 164 293,05       2 609 866,92      2 618 385,88        2 012 620,17        4 631 006,05        50,70           77,12      
Legenda /zdroje financovania/: 111 -štátny rozpočet 2014 -Bežný a kapitálový transfer , 11T1 - Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ);11T2 - Európsky soc. 
Fond - (spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu) ;13T1 -Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ); 13T2 - Európsky soc. Fond - (spolufinancovanie zo štátneho 
rozpočtu); 131C - zostatok prostriedkov  zo štátneho rozpočtu z roku 2012; 131D - zostatok prostriedkov  zo štátneho rozpočtu z roku 2013; 46 –vlastné zdroje;  
72AM - Darované prostriedky 

                   

Plnenie príjmov, čerpanie výdavkov a zmeny rozpočtu stanoveného Rozpisom rozpočtu príjmov 

a výdavkov na rok 2014 zriaďovateľom MV SR spis č.p. SE-ORF1-2014/000286-002 pre CÚZ 

boli ovplyvnené, účinnosťou dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine, ktorým došlo k rozšíreniu 

predmetu činnosti, na základe ktorého boli v rámci roka 2014 v súlade Dohodami 

č.99/XXI/2013/§54 o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci 

projektu č. XXI. „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54 zákona č.5/2004 Z. z. 

o službách v zamestnanosti v znení  neskorších predpisov s uzatvorenými s Úradmi práce 

sociálnych vecí a rodiny v 8 krajoch SR prijatý ďalší zamestnanci.  

 Po realizácii úprav v priebehu druhého polroka 2014  boli uvádzané do prevádzky ďalšie 

bufety a výdajne stravy v Trnave a   Bratislave rozpočtovo zabezpečené strediskami Signál 

Piešťany a Inštitút pre verejnú správu Bratislava. 

 V súlade s delimitáciou zamestnancov a prevodu správy majetku štátu Školiaceho 

zariadenia vzdelávania a prípravy Slovenská Lupča,  Nitra a Spišská Nová Ves  z Ministerstva 

vnútra SR na Centrum účelových zariadení došlo od 1.6.2014  k navýšeniu počtu zamestnancov 

o 13 zamestnancov  a objemu majetku štátu v správe CÚZ. 

 Na základe Rozhodnutia o povolení konania verejnej zbierky zo dňa 1.januára 2014 

vydaného Ministerstvom vnútra SR, číslo povolenia SVS-OVS3-2014/003053 určenej na 

verejnoprospešný účel podpory detí zo sociálne znevýhodneného prostredia bol pre deti zo 

sociálne slabých pomerov v termíne /20. až 29./ augusta 2014 zorganizovaný letný tábor 

v rekreačnom zariadení CÚZ  Duchonka. Časť čistého výnosu zbierky v sume  6 584,02 eur bola 

použitá na refundáciu nákladov letného tábora organizovaného pre deti zo sociálne slabých 

pomerov vybraných za odmenu. 

     Vlastné úpravy rozpočtu v roku 2014 CÚZ  vykonávalo  v rozsahu presunov na organizácii 

v rámci bežných  a kapitálových výdavkov.  

Podrobné členenie výnosov a nákladov je  uvedené v kapitole č. 4  

 

 

6. Personálne otázky  
 

 

Štatutárnym orgánom CÚZ je riaditeľ  JUDr. Ján Dubovec  

 

 

Organizačná štruktúra:   

Centrum účelových zariadení  sa k 31.12.2014  v súlade s Organizačným poriadkom  č. CÚZ-195-

001/2013 v znení dodatkov  člení na strediská a prevádzky: 
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a) Stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava 

1.  Prevádzka stravovacie zariadenie Bratislava 

2. Prevádzka Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy 

2a. Slovenská Lupča 

2b. Spišská Nová Ves 

2c. Nitra    

b)  Stredisko Maják Senec 

1 Prevádzka Duchonka 

c) Stredisko Signál Piešťany 

1 Prevádzka Stravovacie zariadenie Trnava 

d)  Stredisko Smrekovec Donovaly 

e) Stredisko Kremenec Tatranská Lomnica 

1) Prevádzka Štrbské Pleso 

f) Stredisko Údržba 

g) Stredisko Krupina 

6.1    Zamestnanci 

V roku 2014 bolo zamestnaných na Centre účelových zariadení  v priemernom prepočítanom 

stave 209,68 zamestnancov. K 31. decembru 2014 bol na Centre účelových zariadení fyzický 

stav 210 zamestnancov. 

Dňom 1. júna 2014 bolo  v rámci organizačnej štruktúry Centra účelových zariadení vytvorené 

v stredisku Inštitút pre verejnú správu: Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská 

Lupča,  Nitra a Spišská Nová Ves.  Bolo delimitovaných z Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky, Vzdelávacieho a technického ústavu krízového riadenia 13 zamestnancov z toho: 

Slovenská Lupča 7, Nitra 3 a Spišská Nová Ves 3. 

 

6.2    Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31. decembru 2014: 

vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa                                          19 

                    vysokoškolské I. stupňa                                            0 

                    stredoškolské s maturitou                                           63 

                    stredné vzdelanie bez maturity                                    108 

                       základné                                                                   20                                                                

 Spolu:                                                                                         210 

 

 

6.3  Veková štruktúra zamestnancov k 31. decembru 2014: 

 

     do 30 r.         31 – 40 r.        41 – 50 r.       51 – 60 r.         nad 61 r.             spolu 

        39                    32                    48                     78                       13                        210 

 

    

 6.4  Školenia a vzdelávania v roku 2014 

    Na Centre účelových zariadení boli zrealizované vstupné školenia BPZP a PPO pre 

novoprijatých zamestnancov. Vzdelávanie sa uskutočnilo prostredníctvom Inštitútu pre 

verejnú správu. Centrum účelových zariadení v roku 2014 preferoval prehlbovanie odbornej 

kvalifikácie svojich zamestnancov a zabezpečoval ich pravidelné preškolenie v tých 

oblastiach, ktoré sa bezprostredne dotýkajú pracovného zaradenia.    
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6.5 Sociálna politika 

Centrum účelových zariadení v rámci sociálnej politiky aktívne uplatňoval nástroje spolupráce 

so Základnou odborovou organizáciou v súlade s podpísanými Kolektívnymi zmluvami na rok 

2014 a Zásadami pre tvorbu sociálneho fondu a pre použitie finančných prostriedkov zo 

sociálneho fondu. Zamestnancom centra účelových zariadení poskytol rôzne benefity ( napr. 

stravovanie, príspevok na stravu, regeneráciu pracovnej sily, jednorazové finančné výpomoci). 

 

 

  Centrum účelových zariadení sa pri odmeňovaní pracovníkov riadi zákonom č. 553/2003 

Z.z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov, príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z.z.- Základná stupnica platových taríf 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

 

Náklady na mzdy za rok 2014 podľa  kódu zdroja finančných prostriedkov  

 vrátane  nákladov  na mzdy za mesiac december 2014 vyplatené v mesiaci január 2015    

 

Priemerná mzda za rok 2014 bola 613,46 eur.  

 

 Organizácia v priebehu roka 2014 postupne rozširovala oblasť svojho pôsobenia o nové 

strediská a prevádzky (stravovacie zariadenia, stredisko Údržba, Školiace zariadenia ), preto došlo 

k zvýšeniu počtu zamestnancov. Evidenčný počet zamestnancov CÚZ k 31.12.2013 bol 165 

zamestnancov a k 31.12.2014  bol 210 zamestnancov. 
  

 V zmysle Zákona NR SR 152/1994 o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov,   

a Kolektívnej zmluvy pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z. 

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2014 (ďalej len: „Kolektívna 

zmluva CÚZ na rok 2014“), bol sociálny fond v roku 2014  tvorený vo výške 1,12 % zo súhrnu 

hrubých miezd a platov zaúčtovaných zamestnancom na výplatu a čerpaný predovšetkým formou 

príspevku zo sociálneho fondu na stravu. Nevyčerpaná čiastka príspevku zo sociálneho fondu bola 

v súlade s Kolektívnou zmluvou CÚZ na rok 2014 vyplatená vo výplate za mesiac november 

2014.  

Finančné prostriedky sociálneho fondu sú vedené na účte sociálneho fondu v Štátnej pokladnici. 

K 1.1.2014 bol stav na účte Sociálneho fondu 1110,14 € a k 31.12.2014 bol zostatok na účte 

Sociálneho fondu v sume 1 032,11 €.  

 
  

 

Názov 
ukazovateľa 

Kód 
zdroja popis Limit 

Schválený 
rozpočet [€] 

Upravený rozpočet 
[€] 

Náklady  [€]  
k 31. 12. 2014* 

Mzdové 
prostriedky   
účet 521. 
(EK 610) 

111 štátny rozpočet 2014 záväzný          209 304,00    258 333,00            258 333,00    

11T1 Európsky soc. Fond orientačný                        -      93 415,36             93 415,36    

11T2 Európsky soc. Fond orientačný                         -      16 599,55             16 599,55    

13T1 Európsky soc. Fond 
  

59 246,75             46 630,24 

13T2 Európsky soc. Fond 
  

3 118,25               2 454,26 

46 vlastné zdroje  orientačný         674 921,00    1 229 131,00        1 125 842,21 

72AM Darované prostriedky  orientačný                         -      283,27                 283,27    

Spolu  
Mzdové náklady  
521.            884 225,00    1 660 127,18       1 543 557,89    
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7. Ciele a prehľad ich plnenia  
 

 Hlavným cieľom zlúčenia existujúcich príspevkových organizácií a vytvorenie  CÚZ bola 

príprava a vytvorenie organizácie, ktorá by postupne v ďalších etapách mala priberať ďalšie 

vhodné rekreačné a účelové zariadenia centrálnych štátnych orgánov a postupne by mala vytvoriť 

centrálnu organizáciu ktorá bude spravovať všetky účelové a rekreačné zariadenia, ktoré ostanú vo 

vlastníctve a správe štátu. 

Medzi hlavné ciele organizácie patrí : 

- realizácia vzdelávacích aktivít, školení a seminárov 

- poskytovanie rekreačnej starostlivosti pre príslušníkov a zamestnancov 

- realizácia zahraničnej výmennej rekreácie 

V roku 2014 bolo v zariadeniach CÚZ realizovaných 6064 rekreačných pobytov /pridelených 

poukazov/ s dĺžkou pobytu 3-7 nocí. 

Zahraničná výmenná rekreácia bola na základe dohôd realizovaná s Poľskom, Českom, 

Bulharskom a Chorvátskom v celkovom objeme 177 rekreačných poukazov. 

 

8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku  
 

   Centrum účelových zariadení  dosiahlo v roku 2014 záporný hospodársky výsledok stratu  

v sume 118 829,41  €, ktorá v značnej miere bola ovplyvnená rozšírením hlavnej činnosti CÚZ v 

súlade s účinnosťou dodatkov k Zriaďovacej listine CÚZ a delimitáciou zamestnancov s 

prevodom správy majetku štátu (rekreačných objektov, školiacich a výcvikových stredísk a iných 

obdobných zariadení) z Ministerstva vnútra SR na Centrum účelových zariadení čím došlo 

k navýšeniu počtu zamestnancov a objemu majetku štátu v správe CÚZ.  

 Hospodársky výsledok  u  rekreačných zariadení a chát delimitovaných na CÚZ len za 

obdobie druhej polovice  roka 2013  vykazoval stratu v sume  98 716,36 eura. Nakoľko v roku 

2014  napriek prijatým úsporným opatreniam nebol  predpoklad na zmenu vývoja hospodárskeho 

výsledku, došlo k zadaniu  vypracovania znaleckých posudkov potrebných k realizácii ponúknutia 

a následného odpredaja delimitovaného majetku v súlade s Zákonom  NR SR č. 278/1993 Z. z. o 

správe majetku štátu v znení neskorších predpisov s individuálnym prístupom.  

  

 Na zabezpečenie plnenia hlavných úloh organizácie v roku 2014 boli použité finančné 

prostriedky získané: 

- z úhrad z osobitného účtu poskytovaných Ministerstvom vnútra SR v zmysle zákona č. 328/2002 

Z. z. o sociálnom poistení policajtova vojakov v platnom znení,  za rekreačné pobyty  policajtov, 

občianskych zamestnancov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, výsluhových 

a starobných dôchodcov a ich rodinných  príslušníkov 

- z úhrad účastníkov rekreačných pobytov – účastnícke poplatky 

- z úhrad faktúr projektu IZS z MV SR 

- zamestnancov CÚZ za poskytnuté zamestnanecké a stravovanie a nájomné za byty  

- z úhrad za poskytnuté stravovacie a ubytovacie služby v rámci voľných kapacít a komerčných 

akcií 
 

Značné finančné náklady sú potrebné aj v súvislosti s údržbou a obnovou zariadenia, ako aj 

prevádzkových strojov a prístrojov  vzhľadom na ich technický stav.  

 

Pre zvýšenie výnosov z hlavnej činnosti je potrebná aj v nasledujúcom období  dobrá distribúcia 

rekreačných poukazov a spolupráca pri obsadzovaní zariadenia v rámci rekreačných pobytov.  
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K zvýšeniu výnosov by prispelo zvýšenie štandardu vybavenia ubytovacej časti „B“ z úrovne 

penzión na hotelové ubytovanie.  

Do budúcnosti predpokladáme aj naďalej plnenie výkonov pre zriaďovateľa v oblasti rekreačnej 

starostlivosti a našim cieľom je tiež poskytovanie rekondičných pobytov pre rezort MV, ako aj 

poskytovanie kapacít na organizovanie školení a seminárov.  
  

 

9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie  
 

 Výstupmi CÚZ sú : 

- vzdelávanie zamestnancov, usporiadanie školení a seminárov – hlavne na stredisku IVS, 

na ostatných strediskách zatiaľ v menšej miere hlavne v období mimosezóny 

- rekreačné pobyty rodinnej rekreácie   podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom 

zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov -   sú poskytované predovšetkým pre policajtov, železničných 

policajtov, hasičov, zamestnancov rezortu ministerstva vnútra, výsluhových dôchodcov 

a ich rodinných príslušníkov a SVS. 

- detské rekreačné pobyty – na strediskách Krupina a Duchonka 

Ďalší okruh užívateľov tvoria : 

 - zmluvní zahraniční rekreanti rezortu 

- hostia mimo MV SR: domáci a zahraniční hostia, účastníci škôl v prírode, objednávatelia 

organizovaných akcií, ktorým sú poskytované služby v rámci voľných kapacít. 


