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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:  Ing. Bohumil Silný    

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, vyrába  

a montuje plastové stavebné otvorové výplne v objektoch rezortu 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 bol rozšírený predmet činnosti Centra účelových zariadení (ďalej len: “CÚZ“) aj o výrobu 

a montáž plastových okien a dverí, bola dňa 8.2.2016 zahájená výroba a montáž plastových 

stavebných výplní v  Stredisku Svidník.  

 Stravovacie služby poskytované v Stravovacích zariadeniach Bratislava, Trnava a Banská 

Bystrica s výdajňami teplého jedla a bufetmi uvedené do prevádzky v rokoch 2013 – 2014 – 2015 

boli v roku 2016 rozšírené o ďalšie výdajne.  

 Strediskom SUZA, delimitovaným na CÚZ od 1.2.2015 boli v roku 2016 poskytnuté 

stravovacie a ubytovacie služby príslušníkom PZ a zamestnancov MV SR zabezpečujúcim plnenie  

úloh  v súlade predsedníctvom Slovenskej republiky v rade Európskej únie.  

mailto:signalpiestany@gmail.com
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  V roku 2016 bol počet školiacich zariadení CÚZ realizujúcich kontinuálne vzdelávanie  

v súlade s plnením úloh vyplývajúcich z kontraktov podpísaných medzi CÚZ a MV SR zachovaný 

na úrovni roku 2015.  

  Centrum účelových zariadení v roku 2016   vyčerpalo kapitálový transfer poskytnutý MV 

SR v decembri 2014 v sume 170 000,- eur a z kapitálového transferu poskytnutého Rozpočtovým 

opatrením č. 1768/2015 v roku 2015,  sume  45 701,- € bola  vyčerpaná suma 5 481,19 eur. 

   Kapitálové prostriedky boli použité na rekonštrukciu a modernizáciu, priestorov, zariadení 

a  budov CÚZ so zameraním na úspornosť a efektívnosť v súlade so stanoveným účelmi. 

  Z kapitálových prostriedkov boli finančne zabezpečené dve etapy modernizácie 

a rekonštrukcie prevádzky Štrbské Pleso, ktorými došlo k rozšíreniu  a skvalitneniu stravovacích 

a ubytovacích priestorov, zaviedlo sa vykurovanie v budove výroby plastových okien a dverí 

strediska Svidník a bola zabezpečená obmena morálne, technicky zastaraných a nefunkčných 

strojov, prístrojov, výpočtovej techniky a interiérového vybavenia  u všetkých stredísk Centra 

účelových zariadení. 

  V priebehu roku 2016 aj napriek  prijatiu 10 zamestnancov strediska Svidník, v súlade 

s nábehom výroby, na základe uplatňovania pokračujúcich úsporných opatrení došlo len  

k miernemu medziročnému navýšeniu priemerných počtov zamestnancov z 225,64 na 227,84 

zamestnancov.   

 Ubytovacie a stravovacie kapacity zariadení CÚZ ako i zrekonštruované priestory 

telocvične na Komenského ulici v Piešťanoch  boli v 1. štvrťroku 2016 využité na  realizáciu 

Opatrenia č. 9 II. sociálneho balíčka vlády SR pre pobyty v štátnych zariadeniach zadarmo ( ďalej 

len: „ Opatrenie sociálneho balíčka vlády SR“) .  

 

 

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, 

- vykonáva čistiace a upratovacie služby, 

- poskytuje kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancom a odborným zamestnancom, 

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

podnikateľskú činnosť. 

   

 

 



4 

 

 

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 

z verejnosti.  

Pre tieto účely  budú vytypované vhodné zariadenia vo vybraných a ťažiskových lokalitách ako sú 

Bratislava, Košice, Banská Bystrica a Vysoké Tatry pre konferencie a školenia 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 2016 uzatvorené 3 kontrakty. 

 

Kontrakt č. 1 -  „Na realizáciu vzdelávacích aktivít v roku 2016“ 

 

 Kontrakt č. 1 medzi Ministerstvom vnútra SR a CÚZ strediskom Inštitút pre verejnú 

správu  bol podpísaný dňa 26. januára 2016. Objem kontraktu vo finančnom vyjadrení bol 

stanovený na 271 320,00 €, hodnota jedného osobodňa bola stanovená na 35,00 €, na základe 

čoho bol celkový objem kontraktu vo výkonoch stanovený na  7 752 OSD. 

 

Predmet kontraktu na rok 2016 : 

-   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). 



5 

 

 
Dotatok č. 1 ku kontraktu na realizáciu vzdelávacích aktivít v roku 2016                                  

(ďalej len: „ Dodatok č. 1“) 

 Dodatok č.1 medzi Ministerstvom vnútra SR a CÚZ strediskom Inštitút pre verejnú správu  

bol podpísaný dňa 14. apríla 2016. Objem Dodatku č.1 vo finančnom vyjadrení bol stanovený na 

44 030,00 €, hodnota jedného osobodňa bola stanovená na 35,00 €, na základe čoho bol celkový 

objem kontraktu vo výkonoch stanovený na  1 258 OSD. 

   
„Účastníci kontraktu sa dohodli na príprave a realizácií vzdelávacích aktivít v čase trvania 

Kontraktu č.1 v znení Dodatku č.1  v počte 9010 osobodní.“Objem finančných prostriedkov 

určených na vzdelávanie aktivity na rok 2016 bol stanovený vo výške 315 350 € 

 

Prehľad o plnení Kontraktu č. 1 v súlade s Dodatkom č.1 ku Kontraktu č.1  medzi MV SR 

a strediskom IVS za rok 2016 

 

CUZ, stredisko Plán Skutočnosť % 
Počet 

účastníkov 

IVS BA 9 010 osobodní 9 010 osobodní 100,00 5895 

 

V roku 2016 oddelenie vzdelávania strediska IVS zabezpečilo a realizovalo vzdelávacie 

aktivity v rámci Kontraktu č. 1 v súlade s Dodatkom č.1  pre počet OSD v rozsahu 9 010 čo 

je 100% plnenie.  

 

Kontrakt č. 2  na realizáciu vzdelávacích aktivít  v roku 2016  ( realizácia 

špecializovaných školení na úseku BOZP a PO v zmysle špecifikácie požiadaviek pre rok 2016) 

 Kontrakt č. 2 medzi Ministerstvom vnútra SR a strediskom CÚZ Inštitút pre verejnú 

správu bol   podpísaný dňa 3. marca 2016. Objem kontraktu vo finančnom vyjadrení bol 

stanovený na 164 023,- €, hodnota jedného osobodňa  bola stanovená na 26,31 €, na základe čoho 

bol celkový objem kontraktu vo výkonoch stanovený na  6 232 OSD; vrátane aktivít 

zabezpečovaných ŽSR na základe rámcovej  zmluvy medzi MV SR a ŽSR. 

Predmet Kontraktu č. 2  uzatvoreného medzi Ministerstvom vnútra SR a CUZ, stredisko 

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

špecifikácie požiadaviek pre rok 2016: 

- Predmetom činnosti realizátora je realizácia špecializovaných školení na úseku BOZP a PO 

v zmysle špecifikácie v prílohe 1 k tejto zmluve 

- Jednotlivé druhy odborného vzdelávania vymedzené plánom vzdelávacích aktivít realizátora 

v súlade s požiadavkami zadávateľa 

K 31.12.2016  v rámci predmetov jednotlivých kontraktov boli realizované vzdelávacie aktivity 

v oblasti BOZP a PO v nasledovnom rozsahu: 

 

CUZ, IVS Bratislava Plán Skutočnosť % 

Kontrakt č. 2 6 232 osobodní     6 238 osobodní 100,10 % 

 164 023,00 € 164 030,00 € 100,00 % 
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 Objem finančných prostriedkov určených na vzdelávacie aktivity na zabezpečenie 

špecializovaných školení v oblasti BOZP a PO na rok 2016 bol stanovený vo finančnom  objeme 

v Kontrakte č. 2 na sumu celkom 164 023,- € a vyjadrené na osobodni v počte celkom 6 232 

osobodní. Skutočné plnenie kontraktu č. 2 za obdobie roka 2016 predstavuje čerpanie vo výške 

164 030,00 €,  plnenie v percentách je na 100,00%, za  6 238 osobodní.  

 

 

Kontrakt č. 3 

 

 Kontrakt č. 3 uzatvorený  16.12.2015 medzi Centrum účelových zariadení a ústredným 

orgánom Ministerstvom vnútra SR so stanoveným predpokladaným objemom kontraktu vo výške 

1 084 566,00 €. 

 Predmet kontraktu č.3 bolo poskytovanie stravovacích služieb zamestnancom 

objednávateľa prípravou, varením a výdajom troch hlavných jedál formou kompletného 

obedového menu, vrátane polievky a vhodného nealkoholického nápoja za cenu za jedno jedlo 

3,10 €. Plnenie kontraktu realizoval poskytovateľ v stravovacích zariadeniach a rozvozom 

a výdajom jedál do dislokovaných výdajní.  

 Centrum účelových zariadení činnosť kontraktu plnilo na základe požiadaviek 

objednávateľa MV SR v konečnej zúčtovanej sume 863 706,50 €. Vyúčtované 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. 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. 

 
A) Centrum účelových zariadení :  

  

 

A 1.Hospodársky výsledok  CÚZ roky 2013-2016, tab.č.1     
  

 

   Hospodársky výsledok CÚZ,   roky 2013-2016 
Rok Hospodársky výsledok  [€] 

+ zisk, - strata 
Priemerný  počet 

zamestnancov 
Počet prenocovaní  

2013 -185 245,03 120,82 88 580 

2014 -118 829,41 209,68 
 

87 639 

2015 - 258 743,47 225,94 130 394 

2016 +  5 052,54 227,84 
 

150 799 
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A 2. Zdroje financovania CÚZ rok 2016  

V roku 2016 boli u CÚZ  k dispozícii tieto zdroje financovania: 

Nevyčerpaný príspevok z rozpočtu zriaďovateľa roku 2015 čerpaný  

do 31.3.2016                22 500,00 € 

Príspevky z rozpočtu zriaďovateľa na rok 2016 –bežný transfer            2 336 705,80 € 

Nevyčerpaný príspevok z rozpočtu zriaďovateľa na rok 2015 – 

kapitálový transfer- KT             45 701,00 €  

Nevyčerpaný príspevok z rozpočtu zriaďovateľa na rok 2013 –  

kapitálový transfer –KT – vrátený  zriaďovateľovi  v roku 2016                         1 431 377,28 € 

Nevyčerpaný príspevok z rozpočtu zriaďovateľa na rok 2014 –  

kapitálový transfer -KT        170 000,00 € 

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2015 -vlastné zdroje        2 303,64 € 

Vlastné zdroje                           3 571 453,26 €                           

Spolu                    7 580 040,98 € 

 

 

A 3. Hospodárenie  

 

K 31.12.2016 CÚZ  vykázalo zisk v sume   5 052,54 €. 

 

Náklady na činnosť     7 090 651,50 € 

 

Z toho: 

Spotreba materiálu /501./    1 079 951,29 

Energie/502./                          543 893,01 

Predaný tovar /504./    152 275,95 

Služby/51./                            422 448,23 

Mzdové náklady (zamestnanci aj dohodári)/521./ 2 423 141,25 

Zákonné sociálne poistenie /524./ 788 384,27  

Zákonné sociálne náklady /527./                                   121 186,05 

Ostatné sociálne náklady /528./                                       25 542,21 

Daň z nehnuteľností /532/                            51 197,63 

Ostatné dane a poplatky /538/    63 498,95 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť /54./                        9 731,73 

Odpisy, rezervy, opravné položky /55./                            1 396 771,66 

Ostatné fin. náklady /56./                                               12 629,27 

 

Výnosy           7 095 704,04 € 

 

Z toho: 

Tržby z predaja služieb /602/                                   3 034 664,32 

Tržby za tovar  /604/ 307 027,34 

Aktivácia vnútropodnikových služieb/62./ 25 968,69 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti /64./         76 703,74 

Výnosy z bežných transferov/681/ 2 273 752,79 

Výnosy z kapitál. transferov – odpisy  /682/              1 377 587,16  
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Náklady, výnosy a HV rok 2016,  Tab.č.2   

 
          

STREDISKO 
(FS) 

/zariadenie  

P
rie

m
er

ný
  p

oč
et

 

za
m

es
tn

an
co

v 
r.

20
16

 
Náklady 
mzdové  
zamestnanc
i bez 
dohodárov 
(521. ) [€] 

P
rie

m
er

ná
 m

zd
a 

za
m

es
tn

an
co

v 
[€

] 

Náklady 
mzdové 
Dohodári 
(521901) 
[€] 

Náklady 
poistné a 
odvody do 
poisťovní  
účet (524.) a 
528605/ 
DDS /[€] 

Spolu  mzdové 
náklady s 
odvodmi  ( 521.) 
, 
(524.),(528605) 
a dohodármi [€] 

Pomer 
suma 
mzdové 
náklady 
s doho- 
dármi a 
odvodmi 
/náklady

[%] 

NÁKLADY 
   [€] 

VÝNOSY    
[€]  H

os
po

dá
rs

ky
  v

ýs
le

do
k 

(+
 

zi
sk

,  
-s

tr
at

a)
  [

€]
 

Spolu CÚZ   227,84 2 083 871,83 762,18 339 269,42 813 926,48 3 237 067,73 45,65 7 090 651,50 7 095 704,04 5052,54 

Inštitút 
verejnej 
správy 
Bratislava 82,59 697 122,14 703,40 227 962,90 298 675,23 1 223 760,27 57,39 2 132 411,46 1 920 621,90 -211 789,56 

Smrekovec 
Donovaly  43,81 431 502,45 820,78 7 709,45 155 733,74 594 945,64 50,06 1 188 469,07 1 152 677,18 -35 791,89 

Kremenec  
Tatry  43,90 377 062,10 715,76 6 611,67 139 570,78 523 244,55 51,14 1 023 062,72 1 135 532,47 112 469,75 

SUZA 18,28 216 375,51 986,39 12 792,25 78 218,43 307 386,19 22,67 1 355 663,17 1 494 225,52 138 562,35 

Svidník 9,04 75 465,59 695,66 1 512,00 27 060,40 104 037,99 40,25 258 479,56 269 495,29 11 015,73 

Signál 
Piešťany  30,22 286 344,04 789,61 82 681,15 114 667,90 483 693,09 42,71 1 132 565,52 1 123 151,68 -9 413,84 

  

 Výška nákladov a výnosov jednotlivých stredísk poskytujúcich stravovacie a ubytovacie 

služby 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 a Štrbské Pleso 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. 

 Výška nákladov a výnosov u stravovacích zariadení a výrobného strediska Svidník je 

ovplyvnená ponukou a dopytom ako i nastavením cien platným pre príspevkové organizácie na 

pokrytie  nákladov s minimálnou maržou.  

 

 Využiteľnosť stredísk CÚZ a výnosy  hospodárenia r. 2016,  Tab. č.3  

STREDISKO 
(FS) 

Počet 
prenocovaní   
(osobodní)  

Priemerný 
počet 
zamestnancov  

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

Pomer 
tržba 
/počet 
prenocovaní  

Pomer 
tržby/priem. 
Počet 
zamestnancov 
/počet dní v 
roku [€] 

Výnosy z 
bežných 
transferov  od 
zriaďovateľa MV 
SR a  účet 681. 
[€] VÝNOSY  [€] 

Pomer: 
výnosy z 
bežných 
transferov / 
Výnosy  

[%] 

Inštitút verejnej 
správy 
Bratislava 19 515 82,59 721 197,79 36,96 23,86 1 110 756,35 1 920 621,90 57,83 

Donovaly 
Smrekovec 23 050 43,81 762 988,14 33,10 47,58 226 173,04 1 152 677,18 19,62 

Kremenec  
Tatry  37 152 43,90 908 783,95 24,46 56,56 64 781,00 1 135 532,47 5,70 

SUZA 46 710 18,28 475 073,52 10,17 71,01 248 503,00 1 494 225,52 16,63 

Svidník   9,04 0,00     231 407,29 269 495,29 85,87 

Signál Piešťany  24 372 30,22 576 320,69 23,65 52,11 392 132,12 1 123 151,68 34,91 

Spolu CÚZ 150 799 227,84 3 444 364,09 22,84 41,30 2 273 752,80 7 095 704,04 32,04 
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 Centrum účelových zariadení  dosiahlo v roku 2016 kladný  hospodársky výsledok zisk  

v sume 5 052,54 €.  

 Kladný hospodársky výsledok CÚZ za rok 2016 bol výsledkom úsilia o vyrovnané 

hospodárenie u stredísk CÚZ poskytujúcich stravovacie a ubytovacie služby, kde došlo 

k medziročnému navýšeniu prenocovaní z 130 394 prenocovaní v roku 2015 na 150 799 

prenocovaní  v roku 2016.  Počet prenocovaní bol ovplyvnený aj rozšírením poskytovania 

ubytovania s raňajkami pre cca 150 príslušníkov Policajného zboru strediskom SUZA, v súvislosti 

s predsedníctvom SR v Rade Európskej únie. Hospodársky výsledok bol taktiež ovplyvnený 

činnosťou strediska Inštitút pre verejnú Správu a zahájením výroby plastových výplní  strediskom 

Svidník. Podiel na priaznivom hospodárskom výsledku mali aj transfery z rozpočtu zriaďovateľa.    

 V  súlade s uzatvoreným kontraktmi medzi CÚZ a   ústredným orgánom Ministerstvom 

vnútra SR a  príspevkami poskytnutými z MF SR prostredníctvom zriaďovateľa MV SR, na 

základe  realizácie Opatrení  sociálneho balíčka Vlády SR  bol  CÚZ v roku 2016  

poskytnutý  bežný transfer v celkovej sume 2 336 705,80 €, z ktorého v súlade §8 ods. 5 zákona  

č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov bude čiastka 85 453,01 € použitá  do 31.3.2017. 

 Prostriedky bežného transferu boli použité na pokrytie prevádzkových nákladov 

rekreačných zariadení CÚZ poskytujúcich ubytovacie a stravovacie služby, nákladov školiacich 

a rekreačných zariadení a chát delimitovaných hlavne v roku 2013 (ktoré sú v súčasnej dobe 

v ponukovom konaní), nákladov vzdelávacích aktivít, nákladov stravovacích služieb 

realizovaných prevádzkami Stravovacie zariadenia Trnava, Bratislava a Banská Bystrica, 

nákladov na  pobyty organizácií, rodín  v zariadeniach CÚZ v súlade s realizáciou Opatrení  

sociálneho balíčka Vlády SR,  nákladmi na odmeny zamestnancov CÚZ, prevádzkových nákladov  

strediska Svidník, realizujúceho výrobu a montáž plastových okien a dverí na budovách  

zriaďovateľa Ministerstva vnútra SR .    

   V súlade s §8 ods. 5 zákona  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  bolo do výnosov roku 

2016 zaúčtované čerpanie bežného transferu prijatého v  4/4 roka 2015 v sume 20 500,- €.   

 CÚZ zaúčtovalo v roku 2016 celkovo do výnosov bežné transfery  poskytnuté od 

zriaďovateľa v roku 2016  a v roku 2015  v sume  2 273 752,79 €, viď tab. č.4 . 

Bežné transfery a kapitálové transfery čerpané v roku 2016, Tab. č.4         

STREDISKO 
(FS) 

Výnosy z 
bežných 
transferov /BT/  
od zriaďovateľa 
MV SR a  účet 
681. [€] 

Z toho výnosy 
BT  kontrakt 
stravovanie 
r.2016,r. 2015 ( 
IVS : 726,30 
eur): 681. [€] 

Z toho výnosy z BT 
–kontraktov1.2. 
IVS, príspevku 
Signál PN,  
príspevkov 
poskytnutých len 
jednotlivým 
finančným 
strediskám  681. [€] 

Z toho výnosy 
z BT  - pobyty 
soc.rodín a 
organizácií   

Z toho výnosy z 
BT určených pre 
viac ako jedno 
stredisko CÚZ, 
odmeny, BT 4/4 
2016    

Z toho výnosy 
BT  zdroj 131F 
zostatok z 
roku 2015 

Čerpanie: 
Kapitálový 
transfer z 
roku 2014 
(zdroj 131 E) 

Čerpanie: 
Kapitálový 
transfer z 
roku 2015 
(zdroj 131 F) 

Inštitút verejnej 
správy Bratislava 1 110 756,34 568 640,10 479 373,00   62 743,24   22 209,37 1 674,00 

Donovaly 
Smrekovec 226 173,04 140 826,80   49 680,00 35 666,24   28 561,62   

Kremenec  
Tatry  64 781,00     20 900,00 37 881,00 6 000,00 77 668,04 1 200,19 

SUZA 248 503,00   233 000,00   15 503,00       

Svidník 231 407,29   216 211,19   9 209,00 5 987,10 34 378,85   

Signál Piešťany  392 132,12 154 965,90 153 500,00 48 320,00 24 833,32 10 512,90 7 182,12 2 607,00 

Spolu CÚZ 2 273 752,79 864 432,80 1 082 084,19 118 900,00 185 835,80 22 500,00 170 000,00 5 481,19 
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 Náklady na prevádzku Stravovacích prevádzok v Bratislave, Trnave a Banskej Bystrici  

boli v hlavnej miere pokrývané Kontraktom uzatvoreným medzi Centrum účelových zariadení a 

Ministerstvom vnútra SR v závislosti od počtu vydaných jedál a taktiež z tržieb bufetov 

a poskytovaných stravovacích služieb pre stravníkov mimo Kontrakt. Technické dovybavenie 

stravovacích zariadení  bolo finančne zabezpečené z kapitálového transferu poskytnutého od 

zriaďovateľa.             

 

Tržby stravovacích prevádzok CÚZ,tab. č.5 

    
typ od kedy 

tržby 1.1. do 31.12. s DPH 
(€) + kontrakt strava 

počet 
strav.jednotiek 

priemerný počet 
zamestnancov 

Prevádzka Stravovacie zariadenie Bratislava 

1. Račianska kuchyňa 1.9.2013 

486 488,48 € 144 026 25,08 

2. Pribinová jedáleň 1.9.2013 

3. Košická jedáleň 1.9.2013 

4. Drieňová jedáleň 1.10.2013 

5. Špitálska jedáleň 1.4.2015 

6. Osvetová jedáleň 1.7.2015 

7. Gaštanový Hájik jedáleň 1.2.2015 

8. IVS kuchyňa 1.4.2014 

209 131,87 € 49 539 9,75 

9. Sch. Trnavského jedáleň 1.2.2015 

10. 
Nám. 
Hraničiarov jedáleň 1.3.2015 

11. Devín jedáleň 1.2.2015 

12. Archív jedáleň 1.2.2015 

13. IVS bufet 1.4.2014 

14. Pribinová bufet 1.6.2013 

353 770,20 €   12,02 

15. Račianska bufet 1.7.2013 

16. Romanova bufet 1.10.2013 

17. Špitálska bufet 12.1.2015 

18. 
Nám. 
Hraničiarov bufet 12.1.2015 

19. Sch. Trnavského bufet 12.1.2015 

Prevádzka Trnava 

1. Kollárová 31 kuchyňa 1.10.2013 

182 357,46 € 45 055 

12,23 

2. Starohájska jedáleň 1.10.2013 

3. Kollárová 8 jedáleň 1.3.2014 

4. Vajanského jedáleň 1.9.2015 

5. Kollárová 31 bufet 1.2.2014 

76 806,04 € 

  

6. Kollárová 8 bufet 1.3.2014 

7. Vajanského bufet 1.9.2015 

Prevádzka Banská Bystrica 

1. 9.mája kuchyňa 1.2.2016 
147 557,10 € 39 922 

10,05 
2. Okružná jedáleň 1.2.2016 

3. 9.mája bufet 1.11.2015 
95 438,86 €   

4. Okružná bufet 1.11.2015 
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B) Členenie nákladov a výnosov podľa finančných stredísk  

 

B 1. Finančné stredisko Signál Piešťany  

  

Náklady, výnosy  a hospodársky výsledok finančné stredisko Signál Piešťany r. 2016, tab.č.6  

Nákladové 
stredisko 
(NS, FS ) 

/zariadenie  pr
ie

m
er

ný
  p

oč
et

 

za
m

es
tn

an
co

v 
r.

20
16

  

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.) a 
účet 
528605/ 
DDS /[€] 

Spolu  mzdové 
náklady s 
odvodmi  ( 
521.) , 
(524.),(528605) 
a dohodármi [€] 

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

NÁKLADY 
   [€] 

VÝNOSY    
[€]  H

os
po

dá
rs

ky
  v

ýs
le

do
k 

(+
 

zi
sk

,  
-s

tr
at

a)
  [

€]
 

Signál Piešťany 12,53 122 382,62 813,93 41 152,00 47 285,43 210 820,05 42,26 498 889,74 517 554,43 18 664,69 

Chaty Signál 
PN  2,00 18 444,55 768,52 0,00 6 473,01 24 917,56 18,20 136 926,87 136 878,13 -48,74 

Prevádzka 
Učilište 
Piešťany  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 095,73 32 094,60 -1,13 

Stravovacie 
zariadenia 
Trnava 12,23 99 120,50 675,39 174,20 34 968,51 134 263,21 49,87 269 228,32 240 074,75 -29 153,57 

Maják- Senec 1,73 26 911,25 1 296,30 22 855,00 15 647,45 65 413,70 53,93 121 296,00 121 288,13 -7,87 

Chaty Maják 
Senec 0 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 1033,40 1030,00 -3,40 

Duchonka  1,73 19 485,12 938,59 18 499,95 10 293,50 48 278,57 66,05 73 095,46 74 231,64 1 136,18 

Spolu (FS) 
Signál 
Piešťany  30,22 286 344,04 789,61 82 681,15 114 667,90 483 693,09 42,71 1 132 565,52 1 123 151,68 -9 413,84 

 

 

Výnosy a vyťaženosť finančné stredisko Signál Piešťany, r. 2016  tab. č.7 

Nákladové 
Stredisko 

(NS) 

počet 
prenocovaní   
(osobodní)  

priemern
ý počet 
zamestn
ancov  

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

pomer 
tržba 
/počet 
prenoc
ovaní  

pomer 
tržby/prie
m. Počet 
zamestna
ncov 
/počet dní 
v roku 

[%] 

Výnosy z 
bežných 
transferov  od 
zriaďovateľa 
MV SR a  účet 
681. [€] VÝNOSY    [€] 

Pomer: 
výnosy z 
bežných 
transferov / 
Výnosy"  

[%] 

Signál 
Piešťany  17 910 12,53 360 014,31 20,10 78,50 95 173,12 517 554,43 18,39 

Chaty Signál PN  808 2,00 7 909,09 9,79 10,80 60 043,00 136 878,13 43,87 
Prevádzka 
Učilište 
Piešťany    0,00 882,50     29 639,10 32 094,60 92,35 
Stravovacie 
zariadenia 
Trnava   12,23 70 134,85   15,67 169 112,90 240 074,75 70,44 

 Maják- 
Senec 2 890 1,73 83 252,13 28,81 131,48 17 627,00 121 288,13 14,53 

Chaty Maják 
Senec  0 0 0,00     660,00 1 030,00 64,08 

Duchonka  2 764 1,73 54 127,81 19,58 85,49 19 877,00 74 231,64 26,78 

Spolu ( FS)  
Signál 
Piešťany  24 372 30,22 576 320,69 23,65 52,11 392 132,12 1 123 151,68 34,91 
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Bežné a kapitálové transfery - Stredisko Signál PN 2016, tab.č.8 

 
        

Nákladové 
Stredisko (NS) 

Výnosy z 
bežných 
transferov 
/BT/ od 
zriaďovateľa 
MV SR a  
účet 681. [€] 

Z toho výnosy z 
BT kontrakt 
stravovanie 
r.2016,r. 2015 ( 
IVS : 726,30 eur): 
681. [€] 

Z toho Výnosy z 
bežných 
transferov 
príspevku Signál 
PN 123500 eur + 
30 000,- eur DzN 
pre PN , účet   
681. [€] 

Z toho výnosy 
z bežných 
transferov:  
pobyty 
soc.rodín a 
organizácií   

Z toho výnosy z 
bežných 
transferov  
určených pre 
viac ako jedno 
stredisko CÚZ, 
odmeny, 
zostatok bež. 
transfer r. 2015    

Z toho výnosy 
bežný transfer 
zdroj 131F z 
ostatok z roku 
2015 

Čerpanie 
Kapitálový 
transfer z 
roku 2014 
(zdroj 131 
E) 

Čerpanie 
Kapitálový 
transfer z 
roku 2015 
(zdroj 131 
F) 

Signál Piešťany  95 173,12   30 450,90 45 020,00 9 189,32 10 512,90   2 607,00 

Chaty Signál PN  60 043,00   58 200,00   1 843,00       

Prevádzka Učilište 
Piešťany  29 639,10   29 639,10           

Stravovacie zariadenia 
Trnava 169 112,90 154 965,90 3 500,00   10 647,00   1 338,12   

 Maják- Senec 17 627,00   16 050,00   1 577,00   4 219,00   

Chaty Maják Senec  660,00   660,00           

Duchonka  19 877,00   15 000,00 3 300,00 1 577,00   1 625,00   

Stredisko  Signál 
Piešťany  392 132,12 154 965,90 153 500,00 48 320,00 24 833,32 10 512,90 7 182,12 2 607,00 

 

   Finančné prostriedky rozpočtovaného príspevku pre stredisko Signál Piešťany v sume 

123 500,- eur a bežného transferu poskytnutého rozpočtovým opatrením č.1015/2016 v sume 

30 000,- eur, v  kontexte zaslaných žiadostí zriaďovateľovi MV SR boli použité na likvidáciu 

nevyhnutných výdavkov stratových nákladových stredísk a úhradu dane z nehnuteľností v meste 

Piešťany s následným zaúčtovaním do výnosov čím bolo u predmetných nákladových stredísk 

dosiahnuté vyrovnané hospodárenie.   

  Prostriedky bežného transferu boli použité na pokrytie prevádzkových nákladov 

rekreačných  zariadení poskytujúcich ubytovacie a stravovacie služby, nákladov stravovacích 

služieb realizovaných Stravovacím zariadením Trnava, nákladov na  pobyty organizácií, rodín  

v zariadeniach CÚZ v súlade s  realizáciou Opatrení  sociálneho balíčka Vlády SR,  nákladov na 

odmeny zamestnancov CÚZ.      

  Prostriedky kapitálového transferu boli použité na nákup a obmenu technicky a morálne 

zastaraných strojov, prístrojov a interiérového vybavenia so zameraním na úspornosť a efektívnosť 

v súlade s účelom stanoveným v rozpočtových opatreniach. 

 

 

 Hospodársky výsledok  Finančné stredisko  Signál Piešťany r. 2013-2016      
 

 Hospodársky výsledok FS Signál Piešťany roky 2013-2016 
Rok Hospodársky výsledok  [€] 

+ zisk, - strata 
Priemerný ročný  počet 

zamestnancov 
Počet prenocovaní  

2013 -162 236,94 28,47 24 323 

2014 -159 231,82 77,02 25 711 

2015 -103 701,40 44,91 22 171 

2016 -9 413,84 30,22 24 372 
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B 1.1.  Stredisko Signál Piešťany    

     

 Za obdobie roka 2016 stredisko Signál Piešťany dosiahlo kladný výsledok  hospodárenia  

zisk v sume  + 18 664,69 €.      

 Nižší zisk dosiahnutý v roku 2016 v porovnaní s rokmi 2015 a 2014, napriek vyššiemu 

počtu prenocovaní a stým spojeným objemom poskytnutých služieb pre účastníkov školení, 

rekreačných pobytov a v  ¼ roka 2016 pre sociálne slabšie rodiny a športové kluby v súlade 

s Opatrením sociálneho balíčka vlády SR,  je zapríčinený výškou úhrad  za poskytnuté služby 

v nákladových cenách, použitím finančných prostriedkov príspevku Strediska Signál Piešťany 

v prevažnej miere na likvidáciu nevyhnutných výdavkov stratových nákladových stredísk finančne 

a rozpočtovo zabezpečovaných strediskom Signál Piešťany s následným zaúčtovaním do výnosov, 

tab. č.8 a skutočnosťou, že v rokoch 2014 a 2015 boli služby strediska poskytnuté aj účastníkom 

projektu IZS. 

  Prostriedky bežného transferu z roku 2015 a 2016 boli použité na pokrytie prevádzkových 

nákladov  strediska k zakúpeniu hasiacich prístrojov a obmene strojov a prístrojov a  interiérového 

vybavenia.  

  Z kapitálových prostriedkov bolo finančne zabezpečené vypracovanie Geometrického 

plánu Piešťany Táborisko. 

 

Hospodársky výsledok roky  2013 -2016      
Rok Hospodársky výsledok  [€] 

+ zisk, - strata 
Priemerný počet zamestnancov  Počet prenocovaní  

2013 - 6 964,93 10,56 12 420 

2014 +37 055,23 11,14 14 289 

2015 + 34 786,58 11,47 14 956 

2016 + 18 664,69  12,53 17 910 

       

 

Hospodársky výsledok za rok 2016 u 16 delimitovaných chát a zariadení v správe strediska 

Signál Piešťany:   

 

 Za obdobie roka 2016 delimitované chaty a zariadenia v správe strediska Signál Piešťany   

dosiahli  záporný výsledok hospodárenia – 48,74  €, so započítaním finančných prostriedkov 

príspevku Strediska Signál Piešťany  v sume 58 200,- eur  na likvidáciu nevyhnutných výdavkov 

tohto  stratového nákladového strediska  finančne a rozpočtovo zabezpečovaného strediskom 

Signál Piešťany a  následným zaúčtovaním do výnosov, komentár a tab. č.8 a kapitola č.8. 

 

Hospodársky výsledok roky  2013 -2016      
Rok Hospodársky výsledok  [€] 

+ zisk, - strata 
Priemerný počet zamestnancov  Počet prenocovaní  

2013  od 1.7.2013 -26 903,43 1,67 2083 

2014 -69 499,68 3,80 1658 

2015 -49 953,10 2,00 866 

2016 -48,74 2,00 808 

 

 

Prevádzka Duchonka 
 

 V roku 2016 prevádzka Duchonka  dosiahla kladný  výsledok hospodárenia zisk  v sume  

1 136,18 €, so započítaním finančných prostriedkov príspevku Strediska Signál Piešťany v sume 

15 000,- eur  na likvidáciu nevyhnutných výdavkov tohto stratového nákladového strediska  
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finančne a rozpočtovo zabezpečovaného strediskom Signál Piešťany a následným zaúčtovaním do 

výnosov, komentár a tab. č.8.   

 

Hospodársky výsledok roky  2013 -2016      
Rok Hospodársky výsledok  [€] 

+ zisk, - strata 
Priemerný počet zamestnancov  Počet prenocovaní  

2013 -10 438,83 1,00 2166 

2014 -5 005,08 1,49 2991 

2015 -3 286,54 1,60 3341 

2016 1 136,18 1,73 2764 

  
 Prevádzka Duchonka je využívaná prevažne v letných mesiacoch na detskú prázdninovú 

rekreáciu. Počet prenocovaní v roku 2016 bol na úrovni rokov 2013 a 2014 aj napriek tomu že  v 

prvej ¼ roka 2016 boli kapacity ubytovacích a stravovacích služieb  strediska  poskytnuté  aj pre 

pobyty sociálne slabších rodín a športové kluby v súlade s Opatrením sociálneho balíčka vlády 

SR. Nakoľko v roku 2015 stredisko poskytlo väčší objem služieb súlade s Opatrením sociálneho 

balíčka vlády SR,  dosiahol sa  aj väčší  počet prenocovaní. 

 

Prevádzka Učilište Piešťany  
 

 V roku 2015 na základe zmeny Organizačného poriadku CÚZ  bola zriadená prevádzka 

Učilište Piešťany v priestoroch delimitovaného bývalého Učilišťa v Piešťany. Po realizovanej  

čiastočnej modernizácii a rekonštrukcii v druhej polovici roka 2015 a ¼ roka 2016 kapacity 

telocvične boli využité pre aktivity športových klubov v súlade s Opatrením sociálneho balíčka 

vlády SR.  

 Prevádzka Učilište Piešťany  dosiahla za rok 2016 záporný výsledok hospodárenia stratu  

v sume - 1,13 €, so započítaním finančných prostriedkov príspevku Strediska Signál Piešťany 

v sume 26 639,10 eur, na likvidáciu nevyhnutných výdavkov vrátane DzN, tohto stratového 

nákladového strediska  finančne a rozpočtovo zabezpečovaného strediskom Signál Piešťany a 

následným zaúčtovaním do výnosov, komentár a tab. č.8.   

 

Hospodársky výsledok roky 2015-2016      
Rok Hospodársky výsledok  [€] 

+ zisk, - strata 
Priemerný počet zamestnancov  

2015 -22 944,01 0,00 

2016 -1,13 0,00 

  
 

B 1.2. Stredisko Maják Senec   

                        

 Stredisko Maják Senec bolo v minulosti využívané hlavne v letných mesiacoch.  

 Nakoľko za rok 2013 bol dosiahnutý záporný výsledok hospodárenia strata v sume  

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

došlo v roku 2014 k prijatiu úsporných opatrení s cieľom optimalizovania nákladov. Stredisko 

znížilo počet zamestnancov o  jednu osobu a poskytuje ubytovacie a stravovacie služby len 

v letných mesiacoch.  Úsporné opatrenia  mali vplyv na  hospodársky výsledok nasledujúcich rokov 

uvedených v tabuľke nižšie.  

 

 V roku 2016 Stredisko prevádzka Maják Senec dosiahlo záporný  výsledok hospodárenia 

stratu   v sume -7,87 €, so započítaním finančných prostriedkov príspevku Strediska Signál 

Piešťany v sume 16 050,00 eur  na likvidáciu nevyhnutných výdavkov tohto stratového 



15 

 

nákladového strediska  finančne a rozpočtovo zabezpečovaného strediskom Signál Piešťany a 

následným zaúčtovaním do výnosov, komentár k tab. č.8.   

 

Hospodársky výsledok roky  2013 -2016      
Rok Hospodársky výsledok  [€] 

+ zisk, - strata 
Priemerný počet zamestnancov  Počet prenocovaní  

2013   -41 800,09 4,00 3610 

2014 -27 051,67 3,66 2648 

2015 -14 916,71 2,33 2513 

2016 -7,87 1,73 2890 

  
   

Hospodársky výsledok za rok 2016  piatich chát v správe strediska Maják Senec:   

 

 Za obdobie roka 2016 delimitované chaty a zariadenia v správe strediska Maják Senec    

dosiahli  záporný výsledok hospodárenia – 3,40 €,  uvedený v tabuľke nižšie, so započítaním 

finančných prostriedkov príspevku Strediska Signál Piešťany v sume 660,00  eur  na likvidáciu 

nevyhnutných výdavkov tohto stratového nákladového strediska  finančne a rozpočtovo 

zabezpečovaného strediskom Signál Piešťany a následným zaúčtovaním do výnosov, komentár k 

tab. č.8. a kapitola č.8. V roku 2016 neboli predmetné chaty v ponuke ubytovania.   

  

Hospodársky výsledok roky  2013 -2016      
Rok Hospodársky výsledok  [€] 

+ zisk, - strata 
Priemerný ročný  počet 

zamestnancov 
Počet prenocovaní  

2013  od 1.7.2013 -4 854,41 0,17 291 

2014 -9 323,86 0,00 238 

2015 -3 377,48 0,00 0,00 

2016 -3,40 0,00 0,00 

 
  
B.1.3. Prevádzka Stravovacie zariadenie Trnava    

       

 Prevádzka  Stravovacie zariadenie Trnava,  zriadená k príprave a výdaju stravy a hotových 

jedál predovšetkým pre zamestnancov MV SR, bola v roku 2016 financovaná prevažne 

z rozpočtových prostriedkov bežného transferu v súlade s uzatvoreným Kontraktom Stravovanie. 

Doplnkové príjmy boli prijaté za predaj v bufetoch, z úhrad za poskytnuté stravovacie služby 

v rámci Stravovacieho zariadenia Trnava, výdajní jedál a bufetov,  právnickým a fyzickým 

osobám aj mimo rezort MV SR. 

 Výsledky hospodárenia, výška čerpania poskytnutých bežných a kapitálových transferov 

sú uvedené v tabuľkách č. 5 až 8.   

 
 

 

 

B 2. Finančné  Stredisko Smrekovec Donovaly  

 

  Činnosť finančného strediska Smrekovec Donovaly je zabezpečovaná  5 

nákladovými strediskami strediska Smrekovec Donovaly, 2 nákladovými strediskami   

samostatných prevádzok Krupiny a Stravovacieho zariadenia Banská Bystrica a dvomi 

nákladovými strediskami  8 ubytovacích zariadení  delimitovaných v druhej polovici roka  

2013.    
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B.2.1. Hospodársky výsledok  Finančné stredisko  Smrekovec Donovaly     
 

Hospodársky výsledok FS Smrekovec Donovaly roky 2013-2016 
Rok Hospodársky výsledok  [€] 

+ zisk, - strata 
Priemerný ročný  počet 

zamestnancov 
Počet prenocovaní  

2013 22 363, 35 26,35 17 263 

2014 10 795,57 28,51 18 577 

2015 - 47 307,54 32,76 20 217 

2016 - 35 791,89 43,81 23 050 

                                                     

Hospodársky výsledok rok 2016 

 

Výsledok hospodárenia k 31.12.2016          strata                -  35 791,89 €                                                                            
                                                 

 a,  V ý n o s y    

     

  V roku 2016 dosiahlo Finančné stredisko Smrekovec  Donovaly  výnosy vo výške 1 152 677,18€  

          Podstatnú časť výnosov  tvoria  :   

                -  tržby  za vlastné výkony a tovar  a ostatné  výnosy                               762 988,14 €                                               

                -  výnosy z kapitálových transferov/odpisov/                                            163 516,00 € 

                -  výnosy z bežných transferov                               226 173,04 €   

                       

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. 

       V roku 2016 boli celkové náklady  vo výške                                             1 188 469,07 € 

v tom podstatnú časť tvoria:     

           - mzdové náklady                                                                                         431 502,45 € 

           - náklady na odvody                                                                                     155 733,74 €  

Čerpanie mzdových nákladov bolo vyrovnané.    

Priemerná mzda za rok  2016 bola 820,78 €.  

            Priemerný evidenčný počet  zamestnancov  k 31.12 2016 bol 43,81 

           -  spotrebované nákupy                                                                                316 652,86  € 

           -  náklady na služby                                                                                        45 834,17 € 

           -  náklady  na odpisy DNM a DHM                                                             182 679,00 € 

   

 Bežné transfery boli  použité v súlade s komentárom kapitola č. 4 tabuľka č.4 .  

 

 Z kapitálových prostriedkov poskytnutých pre FS Smrekovec Donovaly v sume 28 561,62 

eur bola finančne zabezpečená obmena technicky a morálne zastaraných strojov, prístrojov, 

výpočtovej techniky a interiérového vybavenia.  

 

 

B.2.2. Stredisko Smrekovec Donovaly 
  

       Predmetom činnosti rekreačného strediska Smrekovec Donovaly je poskytovať 

zamestnancom a príslušníkom  rezortu MV SR  ubytovacie a stravovacie služby počas rekreačnej 

starostlivosti  v zmysle zákona č.328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  ako aj počas služobných 
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akcií rezortu MV SR. Úlohou strediska je naďalej zvýšiť informovanosť pracovníkov rezortu 

o možnosti rekreácie, wellness pobytov ako aj konaní služobných akcií rezortu MV SR. V rámci 

voľných kapacít viac poskytovať zariadenie aj iným firemným akciám a voľnému cestovnému 

ruchu, zvýšiť reklamu cestou www.stránok strediska Donovaly. 

 

 V priebehu roku 2016  bolo uskutočnených 21 turnusov týždňových rodinných rekreácii. 

Ďalej bolo realizovaných 15 víkendových rodinných wellness pobytov a celkom 32 porád rezortu 

s jedným prenocovaním a 8 porád s 2 prenocovaniami.  Stredisko realizovalo v tomto období aj 1 

malú akcie a 1 väčšiu akciu samoplatcov pre iné organizácie.  

 

 

Využiteľnosť poukazov  rodinné rekreácie bez wellness pobytov v roku 2016: 

  
       
 

Ponúknuté poukazy             v tom lôžka                      využité poukazy                v tom lôžka  

           530                                1985                                    559                                 1589 

 

Percentuálne vyjadrené využitie poukazov    :       

                        2016                                                                             97,81 % 
    

Percentuálne vyjadrené využitie lôžok       :     

                       2016                                                                              80,05 % 

                                                          

 

Využiteľnosť poukazov  rodinné wellness pobyty : 
  

 

Ponúknuté poukazy / lôžka           551 / 2067                /               Využité   536  /1397    

                                  

                  Percentuálne vyjadrené využitie poukazov    :                      97,28  %     

                 Percentuálne vyjadrené využitie lôžok          :                      67,58  % 

 

 

               Ukázalo sa aj napriek tomu, že tieto pobyty sú krátkodobé rekreácie, záujem o ne bol na 

vysokej úrovni. V ponuke strediska sa budú objavovať aj  naďalej hlavne v termínoch, ktoré by 

mali byť pre pracovníka rezortu zaujímavé. Nižšie percento využiteľnosti rekreačný poukazov na 

týždenné pobyty je z dôvodu neúplnej obsadenosti v začiatkoch hlavných sezón. 

 

Počet prenocovaní v roku 2016:                                                      Percento využiteľnosti  

                                   Smrekovec                  17 136  lôžkodní                       83,84  % 

                                      Chata Trlenská                1 232                                       42,20  %                                                   

                                      Chaty Smrek                    57                                              0,9   % 

                                      Prevádzka Krupina         4625                                       33,35 % 

 

 

Výsledok hospodárenia strediska Smrekovec Donovaly  

       za rok  2016:  strata  - 21 450,12 eur 
Výnosy:   791 187,40  eur, Náklady:  812 637,52 eur  

http://www.stránok/
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 Delimitované zariadenia:  Chata Trlenská, Chaty Smrek                                 

     Hospodársky výsledok rok  2016     
Nákladové 
strediská  

Hospodársky výsledok  [€] 

+ zisk, - strata 
Priemerný ročný  počet 

zamestnancov 
Náklady  [€] 

 
Výnosy [€] 

 

Chata Trlenská   -1 341,63 0,50          10 241,79 8 900,16 

Chaty –Smrek  - 6451,04 0,00 6 829,38 378,34 

 

 

 
B.2.3.  Prevádzka  Krupina   

  

 Prevádzka Krupina  (zmena názvu a podriadenosti do 30.4.2017: Stredisko Krupina 

Tepličky, zaradené pod finančným strediskom Signál Piešťany), 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. 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. Prijaté 

úsporné opatrenia roku 2014 dôsledku plynutia výpovedných dôb a vyplácania odstupného sa 

prejavili na výsledku hospodárenia strediska Krupina za rok 2015.  

 Na základe zmeny Organizačného poriadku CÚZ  účinnej od 1.5.2015, z dôvodu 

geografickej blízkosti, bola prevádzka Krupina Tepličky pričlenená pod finančné stredisko 

Smrekovec Donovaly.  

  Prevádzka Krupina Tepličky od  druhej polovice roka 2015 do konca ¼ roka 2016, 

s piatimi zamestnancami, poskytovala ubytovacie a stravovacie služby klientom letných táborov 

detí zo sociálne slabších rodín, pobyty sociálne slabších rodín a športových klubov v súlade so 

sociálnym balíčkom Vlády SR.   

   V mesiaci august 2016 stredisko poskytlo ubytovacie a stravovacie služby pre detský 

rekreačný pobyt - sociálneho letného tábora organizovaného Občianskym združením Prevencia, 

bezpečnosť, solidarita o.z.,  pre deti zo znevýhodneného prostredia.   

 

Hospodársky výsledok roky  2013 -2016     
Rok Hospodársky výsledok  [€] 

+ zisk, - strata 
Priemerný ročný  počet 

zamestnancov 
Počet prenocovaní  

2013  od 1.7.2013 -33 604,50 3,50 3753 

2014 -48 136,62 7,49 3877 

2015 do 30.4.2015 -6 654,26 1,55 495 

2015 od 05-12/2015 +4 853,55 3,42 3710 

2015 - 1 800,71 4,97 4205 

2016 - 16 066,16 5,20 4625 

  

Za rok 2016  prevádzka  Krupina Tepličky dosiahla hospodársky výsledok : stratu -16 066,16 eur  

Výnosy:  126 753,13 eur,  Náklady: 142 819,29 eur 

 

 

B.2.3. Prevádzka Stravovacie zariadenie Banská Bystrica   

 

      Od 1.10.2015 bola do finančného zabezpečenia strediska Smrekovec Donovaly zaradená  

novovzniknutá  prevádzka  Stravovacie zariadenie Banská Bystrica,  ktoré zabezpečuje prípravu a 
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výdaj stravy pre zamestnancov MV SR v priestoroch stravovacieho zariadenia výdajne jedál 

a bufetov situovaných v Banskej Bystrici.   

 Stravovacie zariadenie Banská Bystrica, v roku 2016 bolo financované prevažne 

z rozpočtových prostriedkov bežného transferu v súlade s uzatvoreným Kontraktom Stravovanie. 

Doplnkové príjmy boli prijaté za predaj v bufetoch, z úhrad za poskytnuté stravovacie služby 

v rámci stravovacieho zariadenia Banská Bystrica, výdajne jedál a bufetov. 

 Za obdobie od zriadenia  Stravovacieho zariadenia Banská Bystrica boli dosiahnuté 

nasledovné hospodárske výsledky: 

          

Hospodársky výsledok roky  2015 -2016     
Rok Hospodársky výsledok  [€] 

+ zisk, - strata 
Priemerný ročný  počet 

zamestnancov 
Náklady  [€] 

 
Výnosy [€] 

 

2015   + 1 379,68 4,97  24 639,95 26 019,63 

2016   + 9 517,06 10,05 215 941,09 225 458,15 

  

 

                                            

                                                      

B. 3. Finančné Stredisko Kremenec Tatranská Lomnica 

 

Hospodárenie 

 

K 31.12.2016 vykázalo finančné stredisko Kremenec zisk vo výške: 112 469,75 €. 

- náklady z hlavnej činnosti celkom                 1 023 062,72 € 

- výnosy z hlavnej činnosti celkom                  1 135 532,47 € 

- výsledok hospodárenia                                  + 112 469,75 € 

 

Podľa jednotlivých prevádzok bolo hospodárenie nasledovné: 

 

Vybrané náklady a hospodársky výsledok finančné stredisko Kremenec Tatranská Lomnica 2016  

Stredisko/ 
prevádzka/ 
zariadenie                            pr
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15

  

Náklady 
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dohodárov 
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Náklady 
mzdové 
dohodári 
(521901) [€] 

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

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

NÁKLADY  
CELKOM  
[€] 

 mzdové 
náklady 
s 
dohodár
mi a 
odvodmi 
/celkové 
náklady 

[%] 
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+
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€
] 

FS 
Kremenec  44 377062,10 714,13 6611,67 139570,78 523244,55 1023062,72 51,15 1135532,47 +112469,75 

z toho 
Stredisko 
Kremenec 30 271611,78 754,48 5043,22 101134,86 377789,86 658220,25 57,41 720319,75 +62099,5 

Prevádzka  
NS Chaty 0 0 0 380,80 85,70 466,50 18563,92 2,51 14296,00 -4267,92 

NS 
T. Štrba 0 0 0 0 0 0 1677,56 0 1326,00 -351,56 

 NS Rekreačný 
dom Kežmarok 0 0 0 0 0 0 23782,12 0 21224,00 -2558,12 

Prevádzka 
Štrbské Pleso 14 105450,32 627,68 1178,65 38350,22 144979,19 320818,87 32,08 378366,72 +57547,85 
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Náklady: 

Stredisko Kremenec hospodárilo v roku  2016 s príspevkom na bežnú prevádzku, ktorý bol 

poskytnutý na  položku mzdy vo výške 58781,00 € a na energie z roka 2015 vo výške 6000,00 €. 

V roku 2016 bol stredisku Kremenec poskytnutý kapitálový transfér z roka 2014 131E vo výške 

77 668,04 €.  

Z toho: 

- na interiérové vybavenie                     32 503,52 € 

- na výpočtovú techniku:                         1 128,20 € 

- na telekomunikačnú techniku                   532,50 € 

- na prístroje, stroje a zariadenia             5 079,98 € 

- na projektovú dokumentáciu                 2 200,00 € 

- na rekonštrukciu a modernizáciu         36 223,84 € 

 

Taktiež bol poskytnutý kapitálový transfér z roka 2015 131F vo výške 1 200,19 € nasledovne: 

- na prístroje, stroje a zariadenia              1 017,15 € 

- na rekonštrukciu a modernizáciu              183,04 €. 

Z vlastných finančných prostriedkov boli prednostne pokryté výdavky, ktoré boli nevyhnutné 

k bezproblémovému chodu prevádzok Kremenec a Štrbské Pleso. V roku 2016 prevádzka  Štrbské 

Pleso bola  v plnej prevádzke. Čo sa týka ostatných prevádzok, ktorými sú rekreačný dom 

v Kežmarku, chata v Tatranskej Štrbe a zariadenia získané delimitáciou v roku 2013, v roku 2016 

sa neprevádzkovali, ale i napriek tomu  vykazovali náklady  predovšetkým na energie (minimálne) 

a odpisy. 

 

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

v €: 

- spotrebované nákupy:                        236 745,74 € 

- služby:                                                  64 280,85 € 

   z toho opravy a údržba:                       26 549,91 €  

- osobné náklady:                                 539 717,06  € 

   z toho mzdové náklady                      383 673,77 € 

- odpisy:                                                167 791,42 € 

- dane a poplatky:                                   10 245,09 € 

- zúčtovanie rezerv do nákladov:                    0,00 € 

 

 

Výnosy : 

V roku 2016 stredisko Kremenec dosiahlo výnosy vo výške 1 135 532,47  €, z toho: 

- tržby za vlastné výkony:      897 091,61 € 

- kapitálový transfér:              163 516,00 € 

- bežný transfér:                       64 781,00 € 

- ostatné výnosy (aktivácia, zúčtovanie rezerv, ostatné výnosy): 7 578,34 €. 

 

 

Hospodárenie jednotlivých prevádzok  strediska Kremenec bolo nasledovné: 

 

Prevádzka Štrba:    

- náklady:   1 677,56 € 

- výnosy:    1 326,00 € 

- hospodársky výsledok: strata – 351,56 € 
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Prevádzka Kežmarok: 

- náklady: 23 782,12 €  

- výnosy:  21 224,00 € 

- hospodársky výsledok: strata – 2 558,12 € 

 

Prevádzka Štrbské Pleso:   

- náklady:  320 818,87 € 

- výnosy:   378 366,72 € 

- hospodársky výsledok: zisk 57 547,85 € 

 

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

- náklady : 18 563,92 € 

- výnosy:   14 296,00 € 

- hospodársky výsledok:  - 4 267,92 € 

 

 

Prevádzka Kremenec: 

- náklady : 658 220,25 € 

- výnosy:   720 319,75 € 

- hospodársky výsledok: + 62 099,50 €. 

 

Z uvedeného prehľadu je viditeľné, že najväčší podiel na  kladnom hospodárskom výsledku má 

prevádzka Kremenec, ktorá v roku 2016  obsadzovala zariadenie vo vlastnej réžii a tým sa zmenila 

aj obsadenosť v porovnaní s predchádzajúcim rokom, čo sa priaznivo odzrkadlilo aj na 

dosiahnutých výnosoch. Podobná situácia je aj v prevádzke Štrbské Pleso. Podiel na priaznivom 

hospodárskom výsledku mali aj transfery z rozpočtu zriaďovateľa. Čo sa týka výnosov u zariadení 

získaných delimitáciou v roku 2013, tvoria ich iba výnosy z kapitálových transferov, nakoľko 

uvedené zariadenia sú všetky mimo prevádzky. 

 

Využiteľnosť strediska Kremenec v roku 2016: 

 

Celkový počet lôžkodní k 31.12.2016 je  37 143 v roku 2015 bol počet lôžkodní 31 860. 

Celková obsadenosť  strediska Kremenec k 31.12.2016  je 63,60, kým v roku 2015 to bolo 54,55 

%. 

 

 Zabezpečovanie hlavnej priority strediska Kremenec – poskytovanie rodinných  rekreácií 

pre pracovníkov rezortu MV SR. Popri hlavnej činnosti sa stredisko  zameriavalo aj na 

poskytovanie služieb v oblasti voľného cestovného ruchu  z  voľných kapacít  a na služby v rámci 

služobných ciest pracovníkov rezortu, ako aj organizovanie porád a školení pre rezort MV SR.  

 

 Pre rezort MV SR boli ponúkané rekreačné pobyty týždňové v rámci zimnej turistickej 

sezóny, ktoré boli využité predovšetkým počas jarných prázdnin. V medzi sezónom období  

rezortnou klientelou boli využité predĺžené víkendové pobyty. 

V  2. polroku sú pravidelne vyššie tržby keďže v 2. polroku je letná turistická sezóna, ktorá je pre 

prevádzku Kremenec v Tatranskej Lomnici ťažisková. V tomto období boli  zabezpečované 

rodinné rekreačné pobyty.  

Doplnkové služby v rámci rekreačných pobytov  poskytovala prevádzka Kremenec a to, 

požičiavanie športových potrieb, multifunkčné športové zariadenie, detské ihrisko, vonkajší 

altánok s kapacitou cca 60 osôb, saunu, masáže, dopravu na lyžiarske svahy, v prevádzke Štrbské 
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Pleso možnosť požičania bicyklov.  Účastníci  rekreačných pobytov mali  možnosť zakúpenia 

tatrycard, na uplatnenie zliav v oblasti skipasov , reštauračných služieb, aquaparkov, múzeí a pod.   

 

Hospodársky výsledok  Finančné stredisko  Kremenec Tatry r. 2013-2016    
 

Hospodársky výsledok FS Kremenec Tatry  roky 2013-2016 
Rok Hospodársky výsledok  [€] 

+ zisk, - strata 
Priemerný ročný  počet 

zamestnancov 
Počet prenocovaní  

2013 -44 998,81 31,68 27 004 

2014 -47 800,74 39,04 30 654 

2015 + 65 254,86 42,90 31 860 

2016 + 112 469,75 43,90 37 152 

 

 

 

B 4. Finančné Stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava 

 

Stredisko Inštitút pre verejnú správu malo v roku 2016 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:  

 

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 realizovali v roku 2016 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 2016 obsahovala napríklad Adaptačné 

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

protokol a etiketa“, kurz „Stres a seba riadenie“, kurz „Základy kontroly“, kurzy CO pre učiteľov 

základných a stredných škôl a pre zamestnancov obecných úradov, 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“, „Odborná 

príprava zamestnancov stavebných úradov“, „Odborná príprava preneseného výkonu štátnej 

správy na úseku bývania“, odborné semináre k verejnému obstarávaniu a iné.  

 V roku 2016 sa týchto vzdelávacích aktivít zúčastnilo 5895  osôb v rozsahu 9010 

osobodní v celkovej výške 120 893,89 €.  

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 zúčastňujúcich 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, Martin, Slovenská Ľupča.  
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B 4.2. Zmluva o poskytnutí služieb 

 

 Centrum účelových zariadení  - Stredisko Inštitút pre verejnú správu a Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky uzatvorili podľa § 269 ods. 2. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka  v znení neskorších predpisov Zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej len: „ Projekt“),  

v rámci projektu s - názvom „SOS Alert Solution – Projekt cezhraničnej spolupráce pre lepšiu 

detekciu a zachytenie nelegálnych CBRN materiálov na slovensko-ukrajinskej hranici“ (kód 

projektu CBC01016) financovaného z programu Cezhraničná spolupráca, z Nórskeho finančného 

mechanizmu a štátneho rozpočtu SR (ďalej len „projekt“), v ktorom je Úrad vlády SR ako správca 

programu  poskytovateľom nenávratného finančného príspevku na jeho realizáciu a prijímateľom 

je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.    

 Predmetom zmluvy bolo zabezpečenie,  príprava, organizácia  a uskutočnenie odborných 

vzdelávacích školení, vrátane zabezpečenia súvisiacich služieb  

   

Celkové náklady za projekt rok 2016 predstavovali v sume 12 785,46 € 

 

Z toho: 

Cestovné náhrady – 1380,56 € 

Odmeny zamestnancom – 8750,00 € 

Poistné spolu – 2429,02 € 

Ostatný proviantný materiál – 225,88 € 

 

Celkové výnosy za rok 2016 predstavovali v sume 26 468,21 € 

Z toho: 

Za poskytnuté služby – 26 468,21 € 
 

 

 B 4.3 Vyhodnotenie hospodárenia  strediska IVS za rok 2016 

Inštitút pre verejnú správu Bratislava za rok 2016 dosiahol zo svojej činnosti nasledovné 

hospodárske ukazovatele: 

Výnosy 1 920 621,90 € 

z toho bežný transfer 1 110 756,34 €  

Náklady celkom 2 132 411,46 € 

Hospodársky výsledok -  strata  -211 789,56 € 

V roku 2016  stredisko IVS Bratislava  malo  19 515  prenocovaní.   

 

 

 

B 4.4. Hospodársky výsledok  finančné stredisko  IVS r. 2013-2016     
 

  Hospodársky výsledok FS IVS, roky 2013-2016 
Rok Hospodársky výsledok  [€] 

+ zisk, - strata 
Priemerný ročný  počet 

zamestnancov 
Počet prenocovaní  

2013 -372,63 34,32 19 990 

2014 +77 407,58 65,11 12 697 

2015 +46 658,69 83,27 21 023 

2016 -211 789,56 82,59 19 515 
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B 5. Finančné Stredisko SUZA Bratislava 

 

 

B 5.1 .Profil strediska SUZA 

Delimitáciou nehnuteľného majetku štátu prebralo Centrum účelových zariadení objekt  

a zamestnancov (stredisko SUZA) na Drotárskej ceste 46  Bratislava k 01.02. 2015. 

Základným predmetom činnosti strediska SUZA, ako aj celej CÚZ je zabezpečiť služby pre 

svojho zriaďovateľa. 

 

 

B 5.2. Poslanie a strednodobý výhľad strediska SUZA    

V roku 2016 stredisko SUZA zabezpečovalo pre MV SR a ostatné ústredné orgány štátnej 

správy najmä ubytovacie, kongresové a cateringové služby. Voľné priestorové kapacity 

a príslušné technické vybavenie na Drotárskej ceste 46 slúžili na poskytovanie služieb aj 

iným organizáciám a občanom. 

 

Najvýznamnejší odberatelia: 

- Ministerstvo vnútra SR 

- Prezídium Policajného zboru 

- Ministerstvo financií SR 

- Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

- Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR 

- Slovenská lekárska spoločnosť 

- Kros, a.s. 

- Cenekon, s.r.o. 

 

V rámci ubytovacích služieb stredisko SUZA v roku 2016 poskytlo: 

 

-  dlhodobé ubytovanie pre cca 100 zamestnancov štátnej a verejnej správy s celkovým 

počtom 35 858 prenocovaní, čo predstavuje navýšenie  voči roku 2015, keď stredisko 

SUZA poskytlo dlhodobé ubytovanie pre cca 100 zamestnancov štátnej a verejnej 

správy s celkový počtom 31 537 prenocovaní za obdobie 02-12/2015.  

-  

- Pri krátkodobom hotelovom ubytovaní za obdobie 01/2016 – 12/2016 počet hostí 

predstavoval  4 639, respektíve 10 852 prenocovaní, čo predstavuje navýšenie 

v porovnaní s rokom 2015, kde  pri krátkodobom hotelovom ubytovaní za obdobie 

02/2015 – 12/2015 počet hostí predstavoval cca 2 210, respektíve 3 586 prenocovaní. 

-  

- V súvislosti s predsedníctvom SR v Rade Európskej únie stredisko SUZA zabezpečilo 

ubytovanie s raňajkami pre cca 150 príslušníkov Policajného zboru.  
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Fakturácia SK PRES SUZA 2016 

         

mesiac 

ubytovanie prenájom priestorov strava/raňajky 

faktúrovaná 
suma € s 

DPH bez MD 

mestská 
daň 

počet 
prenocovaní 

ks 

miestnost
i 

kancelári
e 

reštauráci
a 

faktúrovaná 
suma € s 

DPH 
počet ks 

jún 3 210,0 € 353,1 € 214 380,0 €   90,0 € 341,6 € 122 

júl 36 480,0 € 4 012,8 € 2 432 2 690,0 € 750,0 € 1 800,0 € 6 977,6 € 2 492 

august 22 560,0 € 2 481,6 € 1 504 760,0 € 300,0 € 1 260,0 € 3 556,0 € 1 270 

september 36 345,0 € 3 998,0 € 2 423 2 900,0 € 750,0 € 1 800,0 € 7 532,0 € 2 690 

október 15 285,0 € 1 681,4 € 1 019 2 430,0 € 450,0 € 1 130,0 € 2 853,2 € 1 019 

november                 

december                 

spolu 113 880,0 € 12 526,8 € 7 592 9 160,0 € 2 250,0 € 6 080,0 € 21 260,4 € 7 593 

 

 

B.5.3. Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2016   

Stredisko SUZA  v roku 2016 dosiahlo nasledovné hospodárske ukazovatele: 

Výnosy 1 494 225,52 € 

z toho bežný transfer rok 2016  248 503,00 € 

Náklady  1 355 663,17 € 

Hospodársky výsledok -  zisk +138 562,35 € 

   

 

  

 

B 6. Finančné Stredisko Svidník  

 

  V súlade s Pokynom riaditeľa CÚZ , ktorým sa mení a dopĺňa organizačný poriadok CÚZ 

v znení neskorších predpisov čiastka č. 4/2015 zo dňa 25.mája 2015 bolo od 1. mája 2015  

zriadené Stredisko Svidník v priestoroch bývalého CO skladu Svidník, za účelom výroby 

a montáže plastových stavebných otvorových  výplní v objektoch rezortu MV SR. 

 Zrekonštruované priestory strediska Svidník v roku 2015, boli v roku 2016 modernizované  

o zavedenie vykurovania v kancelárskych a výrobných priestoroch a  súčasne boli obstarané 

prístroje, stroje a výpočtová technika potrebné k plneniu úloh.  

 

Prevádzka výroby Strediska Svidník bola slávnostne zahájená 8.2.2016    

 

B.6.1 Personálne otázky 

V mesiaci január 2016 bol prijatý do pracovného pomeru vedúci strediska. Od dátumu 

zahájenia výroby  prijatých  9 pracovníkov.  

Do konca roka 2016 sa počet  pracovníkov nemenil /1 vedúci + 9 výrobných pracovníkov/. 

K realizácii ekonomických prác práce bola na dohodu o vykonaní práce  prijatá 1 pracovníčka. 
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B.6.2. Hodnotenie a analýza vývoja strediska v danom roku 

Výroba okien a dverí bola slávnostne daná do prevádzky 8.2.2016. Nasledovalo obdobie 

zaškoľovania pracovníkov a dovybavanie strediska strojmi a náradím, ktoré bolo nevyhnutné 

k výrobe a montáži. Postupne sa prešlo na ostrú výrobu a montáž. 

Do budúcnosti plánujeme stabilizovanie výrobných a montážnych pracovníkov 

s navýšením o profesiu murár. 

 

V roku 2016 stredisko vyrobilo a vymenilo okná a dvere:  viď. tabuľka 

AKCIA Okná 
Steny s 
dverami 

Jednokrídlové 
dvere Presklené steny 

CÚZ Svidník 29 3           

OO PZ Lipany 38 4   2   1   

OR PZ Svidník 346 4           

OÚ Prešov I etapa 40             

Polícia V. Šariš   1           

RHCP - Prešov 53             

SPOLU 506 12   2   1   
 

B.6.3. Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2016   

Stredisko Svidník  v roku 2016 dosiahlo nasledovné hospodárske ukazovatele: 

Výnosy  269 495,29 € 

z toho bežný transfer rok 2016  225 420,19 € 

z toho bežný transfer rok 2015 –

čerpaný do 31.3.2016 

5 987,10 

z toho výnosy z odpisov 38 088,00 €    

Náklady celkom 258 479,56 € 

z toho náklady na odpisy 38 088,00 € 

Hospodársky výsledok -  zisk + 11 015,73 € 

Materiál na sklade  14 996,28 € 

   

 Kladný hospodársky výsledok Strediska Svidník + 11 015. 73 eur  je ovplyvnený 

zaúčtovaním  výnosov použitého bežného transferu v súlade s čerpaním výdavkov týkajúci úhrady 

za  materiálu  na sklade- účtovaných do zásob, ktoré budú nákladom až v čase výdaja zo skladu na 

použitie. 

 

 

5. Rozpočet organizácie  
 

 Na základe centralizácie účtov CÚZ  boli v  Štátnej pokladnici k 31.12.2014 zrušené štyri 

bežné účty obhospodarované štyrmi finančnými strediskami a došlo k zriadeniu jedného 

centrálneho bežného účtu. 

    

 Zostatok  nevyčerpaného  kapitálového transferu poskytnutého v decembri 2013 

Rozpočtovým opatrením č. 1297/2013  v sume 1 431 377,28 €,  bol v roku 2016 prevedený na 

účet MV SR, v súlade s pokynom na zúčtovanie finančných vzťahov  so štátnym rozpočtom. 
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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  a OD60701 -  

Príjmy CÚZ  podľa kódu zdroja  a RPP  za rok 2016 podľa  zdroja finančných prostriedkov   

Ukazovateľ 
Kód 

zdroja RPP popis 
Schválený 
rozpočet [€] 

Upravený 
rozpočet ŠP 
[€] 

Plnenie 
príjmov  k 

31.12.2016 [€] 

Príjmy  

111 

312 
Bežný transfer Centrum účelových 

zariadení  558 843,00 2 336 705,80 2 336 705,80 

131D 453 Kapitálový transfer  nevyčerpaný z 
roka 2013 0,00 0,00 1 431 377,28 

131E 453 Kapitálový transfer  nevyčerpaný z 
roka 2014 0,00 0,00 170 000,00 

131F 

453 Kapitálový  a bežný transfer  
nevyčerpaný z roka 2015 0,00 0,00 68 201,00 

z 
toho  Bežný transfer  použiteľný do 31.3.2016 0,00 0,00 22 500,00 

z 
toho  Kapitálový transfer  0,00 0,00 45 701,00 

46 453 
zostatok vlastných  prostriedkov z roka 
2015 0,00 0,00 2 303,64 

46 2** Nedaňové príjmy  3 852 588,00 5 352 609,28 3 571 453,26 

  Spolu príjmy  4 411 431,00 7 689 315,08 7 580 040,98 

 
BT - bežný transfer RPP -rozpočtová podpoložka, KT - kapitálový transfer 

  
 

 
  

Čerpanie rozpočtu za rok 2016 podľa  zdroja finančných prostriedkov  a Funkčnej oblasti- FO  

Ukazovateľ Kód zdroja 
Schválený rozpočet 

[€] 
Upravený 

rozpočet  [€] 
Čerpanie k 31.12.2016  

[€] 

Čerpanie 
/upravený rozpočet 

[%] 
 

M
zd

ov
é 

pr
os

tr
ie

dk
y 

  E
K

 6
10

 

111 
                257 304,00       1 093 934,26                          1 086 628,28                  99,33     

z toho FO 0980 
                192 304,00         159 954,00                             159 954,00                100,00     

z toho FO 0810                  65 000,00         301 271,46                             301 271,46                100,00     
z toho FO  0490                             -           632 708,80                             625 402,82                  98,85     

13T1 /FO 0980/ 
                            -               4 137,30                                4 137,30                100,00     

13T2 /FO 0980/                             -                 217,74                                   217,74                100,00     
46              1 459 011,00       1 008 215,00                             967 894,09                  96,00     

z toho FO 0980                 171 021,00         229 285,00                             210 849,50                  91,96     
z toho FO 0810              1 287 990,00         778 930,00                             757 044,59                  97,20     
spolu EK 610              1 716 315,00       2 106 504,30                          2 058 877,41                  97,74     

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                 136 515,00         423 023,30                             420 302,86                  99,36     
z toho FO 0980                 101 515,00           82 545,00                              82 545,00                100,00     

z toho FO 0810 
                 35 000,00         117 049,12                             117 049,12                100,00     

z toho FO  0490                             -           223 429,18                             220 708,74                  98,78     

13T1 /FO 0980/ 
                            -               1 445,95                                1 445,95                100,00     

13T2 /FO 0980/                             -                   76,12                                    76,12                100,00     
46                 536 611,00         419 968,00                             399 850,78                  95,21     
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z toho FO 0980                  30 713,00         147 218,00                             140 233,30                  95,26     
z toho FO 0810                 505 898,00         272 750,00                             259 617,48                  95,19     
spolu EK 620 

                673 126,00         844 513,37                             821 675,71                  97,30     

T
ov

ar
y 

a
 s

lu
žb

y 
 (

E
K

 -
63

0)
 

111                 159 826,00         811 560,18                             736 264,45                  90,72     
z toho FO 0980                 136 326,00         236 676,00                             236 676,00                100,00     
z toho FO 0810                  23 500,00           87 079,42                              87 079,42                100,00     
z toho FO  0490                             -           487 804,76                             412 509,03                  84,56     

13T1 /FO 0980/ 
                            -                 267,29                                   267,29                100,00     

13T2 /FO 0980/ 
                            -                     1,60                                      1,60                100,00     

131F 
                            -                        -                                22 500,00    ##############  

46              1 845 168,00       2 230 618,50                          1 936 040,67                  86,79     
z toho FO 0980                 127 277,00         597 716,50                             559 881,02                  93,67     
z toho FO 0810              1 717 891,00       1 632 902,00                          1 376 159,65                  84,28     

spolu EK 630 
             2 004 994,00       3 042 447,57                          2 695 074,01                  88,58     

B
ež

né
 tr

an
sf

er
y 

 (
E

K
 -

64
0)

 

111 
                   5 198,00             8 188,06                                8 057,20                  98,40     

z toho FO 0980 
                   5 198,00               198,00                                   198,00                100,00     

z toho FO  0490 
           7 990,06                                7 859,20                  98,36     

46 
                 11 798,00           40 583,50                              39 951,13                  98,44     

z toho FO 0980                       929,00           15 324,50                              15 256,34                  99,56     
z toho FO 0810                  10 869,00           25 259,00                              24 694,79                  97,77     

spolu EK 640 
                 16 996,00           48 771,56                              48 008,33                  98,44     

B
ež

né
 v

ýd
av

ky
 (

E
K

 6
00

) 

111                 558 843,00       2 336 705,80                          2 251 252,79                  96,34     
z toho FO 0980                 435 343,00         479 373,00                             479 373,00                100,00     

z toho FO 0810 
                123 500,00         505 400,00                             505 400,00                100,00     

z toho FO  0490                             -         1 351 932,80                          1 266 479,79                  93,68     
13T1 /FO 0980/                             -               5 850,54                                5 850,54                100,00     
13T2 /FO 0980/                             -                 295,46                                   295,46                100,00     

131F                             -                        -                                22 500,00    ############## 
 

46              3 852 588,00       3 699 385,00                          3 343 736,67                  90,39     
z toho FO 0980                 329 940,00         989 544,00                             926 220,16                  93,60     

z toho FO 0810 
             3 522 648,00       2 709 841,00                          2 417 516,51                  89,21     

spolu EK 600              4 411 431,00       6 042 236,80                          5 623 635,46                  93,07     

K
ap

itá
lo

vé
 v

ýd
av

ky
 (

E
K

 7
00

) 

131D      1 431 377,28                          1 431 377,28                100,00     
131E                             -           170 000,00                             170 000,00                100,00     

z toho FO 0980          22 209,37                              22 209,37                100,00     
z toho FO 0810        147 790,63                             147 790,63                100,00     

131F                             -             45 701,00                                5 481,19                  11,99     
z toho FO 0980          10 700,00                                1 674,00                  15,64     
z toho FO 0810          35 001,00                                3 807,19                  10,88     
spolu EK 700 

                            -         1 647 078,28  1 606 858,47               97,56    

Výdavky spolu               4 411 431,00    7 689 315,08               7 230 493,93                   95,39      
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Legenda /zdroje financovania/: 111 -štátny rozpočet 2016 -Bežný a kapitálový transfer , 13T1 -Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ); 13T2 - Európsky soc. 
Fond - (spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu)  -projekt rok 2015; 131F- zostatok prostriedkov  zo štátneho rozpočtu z roku 2015, 131E - zostatok prostriedkov  
zo štátneho rozpočtu z roku 2014; 131D - zostatok prostriedkov  zo štátneho rozpočtu z roku 2013; 46 –vlastné zdroje; 
FO: 0980 – IVS, FO: 0810: Strediská : Kremenec Tatry, SUZA, Smrekovec Donovaly, Svidník; FO 0490-  Kontrakt Stravovanie a časť bežných transferov 

                 

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

záväzných ukazovateľov rozpočtovej kapitoly MV SR na rok 2016, č.p. SE-ORF1-2015/000246-

035, bolo ovplyvnené realizáciou plnenia úloh vyplývajúcich z  predmetov činnosti 

stanovených  Zriaďovacou listinou CÚZ v znení jej dodatkov. 

 

 V rámci roka 2016 bolo z úrovne zriaďovateľa MV SR realizovaných 21 rozpočtových 

opatrení, realizáciou ktorých došlo k zmene stanovených záväzných ukazovateľov rozpočtu CÚZ 

u zdroja 111 –štátny rozpočet, zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 777 862,80 eur. 

 

1 - Rozpočtové opatrenie č. 42/2016 zo dňa 21.01.2016, ktorým došlo k navýšeniu rozpočtu 

bežných príjmov a výdavkov  CÚZ  o sumu 271 141,50 €, k finančnému zabezpečeniu 

plnenia 1. Q roka 2016, pre kontrakt č. 3 /2016 (SE-OO-2015/000753-001). 

2 - Rozpočtové opatrenie č. 81/2016 zo dňa 01.02.2016, ktorým došlo k navýšeniu rozpočtu 

bežných príjmov a výdavkov  CÚZ  o sumu 726,30 €, finančný doplatok zabezpečenia 

doplatenia stravných lístkov za september 2015 v súlade s kontraktom č. 4 /2015 (SE-OO-

2014/000819-001). 

3 - Rozpočtové opatrenie č. 140/2016 zo dňa 11.02.2016, ktorým došlo k navýšeniu rozpočtu 

bežných príjmov a výdavkov  CÚZ  o sumu 44 030,00 €, k finančnému zabezpečeniu 

realizácie vzdelávacích aktivít v súvislosti s prípravou Dodatku č.1 ku Kontraktu č. 1 na 

realizáciu vzdelávacích aktivít v roku. 

4 - Rozpočtové opatrenie č. 177/2016 zo dňa 22.02.2016, ktorým došlo k navýšeniu rozpočtu 

bežných príjmov a výdavkov  CÚZ  o sumu 100 000,00 €, k finančnému zabezpečeniu 

likvidácie nevyhnutných výdavkov v súvislosti s prevádzkou strediska SUZA Bratislava  

5 - Rozpočtové opatrenie č. 218/2016 zo dňa 02.03.2016, ktorým došlo k navýšeniu rozpočtu 

bežných príjmov a výdavkov  CÚZ  o sumu 100 000,00 €, k finančnému zabezpečeniu 

likvidácie nevyhnutných výdavkov v súvislosti s prevádzkou strediska SUZA Bratislava 

6 - Rozpočtové opatrenie č. 274/2016 zo dňa 04.04.2016, ktorým došlo k navýšeniu rozpočtu 

bežných príjmov a výdavkov  CÚZ  o sumu 79 280,00 €, k finančnému zabezpečeniu úhrady 

vzniknutých výdavkov za poskytnutie pobytov pre sociálne slabšie rodiny v súvislosti  so 

schváleným balíčkom vlády SR. 

7 - Rozpočtové opatrenie č. 342/2016 zo dňa 04.04.2016, ktorým došlo k navýšeniu rozpočtu 

bežných príjmov a výdavkov  CÚZ  o sumu 271 141,50 €, k finančnému zabezpečeniu 

plnenia 2. Q roka 2016, pre kontrakt č. 3 /2016 (SE-OO-2015/000753-001) 

8 - Rozpočtové opatrenie č. 368/2016 zo dňa 13.04.2016, ktorým došlo k navýšeniu rozpočtu 

bežných príjmov a výdavkov  CÚZ  o sumu 33 000,00 €, k finančnému zabezpečeniu 

likvidácie nevyhnutných výdavkov v súvislosti s prevádzkou strediska SUZA Bratislava 

9 - Rozpočtové opatrenie č. 775/2016 zo dňa 11.7.2016, ktorým došlo k navýšeniu rozpočtu 

bežných príjmov a výdavkov  CÚZ  o sumu 35 000,00 €, k finančnému zabezpečeniu 

likvidácie nevyhnutných výdavkov v súvislosti s prevádzkou CÚZ –odmeny  

10 - Rozpočtové opatrenie č. 794/2016 zo dňa 13.07.2016, ktorým došlo k navýšeniu rozpočtu 

bežných príjmov a výdavkov  CÚZ  o sumu 271 141,50 €, k finančnému zabezpečeniu 

plnenia 3. Q roka 2016, pre kontrakt č. 3 /2016 (SE-OO-2015/000753-001) 

11- Rozpočtové opatrenie č. 936/2016 zo dňa 23.8.2016, ktorým došlo k navýšeniu rozpočtu 

bežných príjmov a výdavkov  CÚZ  o sumu 20 000,00 €, k finančnému zabezpečeniu 

likvidácie nevyhnutných výdavkov v súvislosti s prevádzkou CÚZ –odvody z odmien  
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12 - Rozpočtové opatrenie č. 944/2016 zo dňa 27.09.2016, ktorým došlo k navýšeniu rozpočtu 

bežných príjmov a výdavkov  CÚZ  o sumu 39 620,00 €, k finančnému zabezpečeniu úhrady 

vzniknutých výdavkov za poskytnutie pobytov pre sociálne slabšie rodiny v súvislosti  so 

schváleným balíčkom vlády SR. 

13- Rozpočtové opatrenie č. 1015/2016 zo dňa 21.09.2016, ktorým došlo k navýšeniu rozpočtu 

bežných príjmov a výdavkov  CÚZ  o sumu 30 000,00 €, k finančnému zabezpečeniu 

likvidácie nevyhnutných výdavkov v súvislosti s prevádzkou  objektov v správe CÚZ 

14 - Rozpočtové opatrenie č. 1195/2016 zo dňa 20.10.2016, ktorým došlo k navýšeniu rozpočtu 

bežných príjmov a výdavkov  CÚZ  o sumu 271 141,50 €, k finančnému zabezpečeniu 

plnenia 4. Q roka 2016, pre kontrakt č. 3 /2016 (SE-OO-2015/000753-001) 

15 - Rozpočtové opatrenie č. 1353/2016 zo dňa 14.11.2016, ktorým došlo k navýšeniu rozpočtu 

príjmov a výdavkov CÚZ  o sumu 130 500,- €, na zabezpečenie likvidácie nevyhnutných 

prevádzkových výdavkov príspevkovej organizácie CÚZ –odmeny.  

16 -Rozpočtové opatrenie č. 1362/2016 zo dňa 16.11.2016, ktorým došlo k viazaniu rozpočtu 

bežných príjmov a výdavkov CÚZ o sumu 271 141,50 €,  viazanie finančných prostriedkov 

z dôvodu nižšieho objemu poskytnutých služieb stravovania vyplývajúcich z kontraktu č.3 ( č. 

SE-OO-2015/000753-001) 

17 - Rozpočtové opatrenie č. 1476/2016 zo dňa 30.11.2016, ktorým došlo k navýšeniu rozpočtu 

bežných príjmov a výdavkov  CÚZ  o sumu 240 000,00 €, k finančnému zabezpečeniu 

likvidácie nevyhnutných prevádzkových výdavkov súvisiacich s prevádzkou strediska 

Svidník. 

18 - Rozpočtové opatrenie č. 1665/2016 zo dňa 15.12.2016, ktorým došlo k navýšeniu rozpočtu 

bežných príjmov a výdavkov  CÚZ  o sumu 55 000,00  €, k finančnému zabezpečeniu 

stravovania na základe kontraktu  č. 3 /2016 (SE-OO-2015/000753-001). 

19 - Rozpočtové opatrenie č. 1691/2016 zo dňa 29.12.2016, ktorým došlo k navýšeniu rozpočtu 

bežných príjmov a výdavkov  CÚZ  o sumu 16 000,- €, k finančnému zabezpečeniu 

príspevkovej organizácie CÚZ . 

20 - Rozpočtové opatrenie č. 1693/2016 zo dňa 30.12.2016, ktorým došlo k navýšeniu rozpočtu 

bežných výdavkov CÚZ o sumu 46 000,- €, na zabezpečenie likvidácie nevyhnutných 

prevádzkových výdavkov príspevkovej organizácie CÚZ. 

 21 - Rozpočtové opatrenie č. 1822/2016 zo dňa 29.12.2016, ktorým došlo k zníženiu rozpočtu 

bežných príjmov a výdavkov  CÚZ  o sumu 4 718,00 €,  z dôvodu nevyčerpania k finančných 

prostriedkov poskytnutého pre  kontrakt č.3/2016  (SE-OO-2015/000753-001) 

   

 V  súlade s uzatvoreným kontraktmi medzi CÚZ a   ústredným orgánom Ministerstvom 

vnútra SR a  príspevkami poskytnutými z MF SR prostredníctvom zriaďovateľa MV SR a na 

základe  realizácie Opatrení  sociálneho balíčka Vlády SR  bol  CÚZ v roku 2016  poskytnutý 

bežný transfer v celkovej sume 2 336 705,80 €, z ktorého v súlade §8 ods. 5 zákona  č. 523/2004 

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

neskorších predpisov bude čiastka 85 453,01 € použitá v roku 2017  do 31.3.2017. 

 Prostriedky bežného transferu boli použité na pokrytie prevádzkových nákladov 

rekreačných  zariadení CÚZ poskytujúcich ubytovacie a stravovacie služby, nákladov 

vzdelávacích aktivít,  nákladov stravovacích služieb realizovaných prevádzkami Stravovacie 

zariadenia Trnava, Stravovacie zariadenia Bratislava, Stravovacie zariadenia Banská Bystrica, 

nákladov na  pobyty organizácií, rodín  v zariadeniach CÚZ v súlade s  realizáciou Opatrení  

sociálneho balíčka Vlády SR,  nákladmi na odmeny zamestnancov CÚZ, prevádzkových nákladov  

strediska Svidník, realizujúceho výrobu a montáž plastových okien a dverí  na budovách  

zriaďovateľa Ministerstva vnútra SR.    
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   V súlade s §8 ods. 5 zákona  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo do rozpočtu roku 

2016 zapojené  čerpanie bežného transferu prijatého v  4/4 roka 2015 v sume 20 500,- €.   

 CÚZ zaúčtovalo v roku 2016 celkovo do výnosov bežné transfery  poskytnuté od 

zriaďovateľa v roku 2016  a v roku 2015  v sume  2 273 752,79 € . 

 

 V roku 2016 bol vyčerpaný kapitálový transfer poskytnutý MV SR v decembri 2014 

Rozpočtovým opatrením č. 1246/2014 v celkovej sume 170 000,- € a z kapitálového transferu 

poskytnutého Rozpočtovým opatrením č. 1768/2015 v roku 2015,  sume  45 701,- € bola  

vyčerpaná suma 5 481,19 eur. 

   Kapitálové prostriedky boli použité na rekonštrukciu a modernizáciu, priestorov, zariadení 

a  budov CÚZ so zameraním na úspornosť a efektívnosť v súlade s účelom stanoveným 

v rozpočtových opatreniach. 

  Z kapitálových prostriedkov boli finančne zabezpečené dve etapy modernizácie 

a rekonštrukcie prevádzky Štrbské Pleso zahŕňajúce aj nákup a obmenu interiérového vybavenia, 

zavedenie kúrenia v budove výroby plastových výplní Svidník a obmena technicky a morálne 

zastaraných strojov, prístrojov, výpočtovej techniky  a interiérového vybavenia   u všetkých 

stredísk Centra účelových zariadení. 

V roku 2016 došlo zo strany CÚZ k rozšíreniu poskytovania služieb stravovacích a ubytovacích 

služieb v modernizovaných priestoroch prevádzky Štrbské Pleso.  

Strediskom SUZA Bratislava  boli  poskytnuté ubytovacie a stravovacie kapacity  pre príslušníkov 

PZ a zamestnancov MV SR zabezpečujúcich plnenie  úloh  v súlade predsedníctvom Slovenskej 

republiky v rade Európskej únie.    

 

 Ubytovacie a stravovacie služby zariadení CÚZ ako i zrekonštruované priestory telocvične  

v roku 2015 na Komenského 12 Piešťany  boli využité  v ¼ roka 2016 na  realizáciu Opatrení 

sociálneho balíčka Vlády SR, finančne  kryté z príspevku zriaďovateľa.  

     

     Vlastné úpravy rozpočtu  v roku 2016 na základe potreby CÚZ vykonávalo v rozsahu 

presunov v rámci bežných a kapitálových výdavkov pridelených rozpočtových prostriedkov 

a úpravou  rozpočtu príjmov a výdavkov financovaných z vlastných zdrojov.  

 

 

 

6. Personálne otázky    
 

 

Štatutárnym orgánom CÚZ je riaditeľ  JUDr. Ján Dubovec  

 

 

Organizačná štruktúra:   

Centrum účelových zariadení  sa k 31.12.2016  v súlade s Organizačným poriadkom  č. CÚZ-195-

001/2013 v znení dodatkov  člení na strediská a prevádzky: 

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 
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b)  Stredisko Maják Senec 

c) Stredisko Signál Piešťany 

1 Prevádzka Duchonka 

2 Prevádzka Stravovacie zariadenie Trnava 

3 Prevádzka Učilište Piešťany 

d)  Stredisko Smrekovec Donovaly 

1. Prevádzka Krupina 

2. Prevádzka Stravovacie zariadenie Banská Bystrica 

e) Stredisko Kremenec Tatranská Lomnica 

1) Prevádzka Štrbské Pleso 

f) Stredisko SUZA Bratislava 

g) Stredisko Svidník 

6.1    Zamestnanci 

 V roku 2016 bolo zamestnaných na Centre účelových zariadení  v priemernom 

prepočítanom stave 227,84 zamestnancov. K 31. decembru 2016 bol na Centre účelových 

zariadení fyzický stav 233 zamestnancov.  

 

6.2    Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31. decembru 2016: 

vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa                                        21 

                    vysokoškolské I. stupňa                                          3 

                    stredoškolské s maturitou                                        77 

                    stredné vzdelanie bez maturity                                 106 

                       základné                                                               26                                                                

 Spolu:                                                                                     233 

 

6.3  Veková štruktúra zamestnancov k 31. decembru 2016: 

 

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

        12                    44                    49                    104                       24                        233 

 

    

 6.4  Školenia a vzdelávania v roku 2016 

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

novoprijatých zamestnancov. Vzdelávanie sa uskutočnilo prostredníctvom Inštitútu pre 

verejnú správu. Centrum účelových zariadení v roku 2016 preferoval prehlbovanie odbornej 

kvalifikácie svojich zamestnancov a zabezpečoval ich pravidelné preškolenie v tých 

oblastiach, ktoré sa bezprostredne dotýkajú pracovného zaradenia.  

        

6.5 Sociálna politika 

 

Centrum účelových zariadení v rámci sociálnej politiky aktívne uplatňoval nástroje spolupráce 

so Základnou odborovou organizáciou v súlade s podpísanou Kolektívnou zmluvou na rok 

2016 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 regeneráciu pracovnej sily, jednorazové finančné výpomoci). 

 



33 

 

  Centrum účelových zariadení sa pri odmeňovaní pracovníkov v roku 2016 riadilo Mzdovým 

poriadkom Centra účelových zariadení. 

 

6.5.1 Náklady na mzdy za rok 2016  

  

 CÚZ za rok 2016 malo mzdové náklady v sume  2 083 871,83  eur.  Priemerná mzda CÚZ za 

rok 2016 bola 762,18 eur.    

 

 V priebehu roku 2016 aj napriek  prijatiu 10 zamestnancov strediska Svidník, v súlade 

s nábehom výroby strediska Svidník, na základe uplatňovania pokračujúcich úsporných opatrení 

došlo len  k miernemu medziročnému navýšeniu priemerných počtov zamestnancov z 225,94 na 

227,84 zamestnancov.   

Evidenčný počet zamestnancov CÚZ k 31.12.2015 bol 216 zamestnancov a k 31.12.2016  bol 233 

zamestnancov. 

 Vývoj priemernej mzdy CÚZ v rokoch 2013 až 2016 uvedený v tabuľke nižšie závisel od 

štruktúry zamestnancov. V roku 2014  bola priemerná mzda CÚZ najnižšia z dôvodu 

zamestnávania zamestnancov strediska Údržba  v priemernom počte 37,1 u ktorých výška miezd 

bola stanovená v dohodách s ÚPSVaR.  

 V súlade s Kolektívnou zmluvou CÚZ na rok 2016  boli od 1.2.2016  zvýšené tarifné   

a pohyblivé zložky platu zamestnancov CÚZ,  čo malo vplyv  na výšku priemernej mzdy za rok 

2016.    
  
               Rok  Náklady na mzdy účet 521. [€] Priemerný počet zamestnancov  Priemerná mzda 

2013 1 020 410,67 120,82 703,81 

2014 1 543 557,89 209,68 613,46 

2015 1 934 814,63 225,94 713,62 

2016 2 083 871,83 227,84 762,18 

  

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

a Kolektívnej zmluvy na rok 2016  Centra účelových zariadení , v znení Dodatkov ku Kolektívnej 

zmluve (ďalej len: „Kolektívna zmluva“), bol sociálny fond v roku 2016  tvorený vo výške 1,12 % 

z súhrnu hrubých miezd a platov zaúčtovaných zamestnancom na výplatu a čerpaný predovšetkým 

formou príspevku zo sociálneho fondu na stravu. Na nenávratnú sociálnu výpomoc bolo 

vyčerpaných 166 €. Nevyčerpaná čiastka príspevku zo sociálneho fondu bola v súlade s 

Kolektívnou zmluvou  vyplatená vo výplate za mesiac november 2016.  

 Finančné prostriedky sociálneho fondu sú vedené na účte Sociálneho fondu v Štátnej 

pokladnici. K 31.12.2015 bol stav na účte Sociálneho fondu 1 961,43 € a k 31.12.2016 bol 

zostatok na účte Sociálneho fondu v sume  1 813,89 €.  

 
 

 

 

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 



34 

 

- poskytovanie rekreačnej starostlivosti pre príslušníkov a zamestnancov 

- realizácia zahraničnej výmennej rekreácie 
 

 V roku 2016 bolo v zariadeniach CUZ realizovaných 5032 rekreačných pobytov /poukazov 

s dĺžkou pobytu 2 - 7 nocí. Okrem toho bola realizovaná detská rekreácia /tábory/  v počte 273 

poukazov /detí/ s dĺžkou pobytu 9 nocí. 

 

V roku 2016 bola v zmysle sociálneho balíčka vlády realizovaná rekreácia  pre sociálne odkázané 

rodiny a detské záujmové pobyty nasledovne : 

Počet rekreačných poukazov /rodín/ : 173, počet  osôb 690, pobyty na 3 a 4 noci. 

Počet osôb (detí) za záujmové kluby : 1674, pobyty na 3 a 4 noci. 

 

Zahraničná výmenná rekreácia bola na základe dohôd s Poľskom, Českom, Bulharskom a 

Chorvátskom realizovaná v počte 323 rekreačných poukazov. 
 

 

 

8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku  
 

   Centrum účelových zariadení  dosiahlo v roku 2016 kladný  hospodársky výsledok zisk  

v sume 5 052,54 €. Hospodársky výsledok za rok 2016 bol výsledkom snahy o vyrovnané 

hospodárenie u všetkých stredísk CÚZ poskytujúcich ubytovacie a stravovacie služby, zahájenia 

výroby strediska Svidník vyrábajúcim plastové výplne otvorov v budovách MV SR a rozšírenia 

poskytovania ubytovania s raňajkami pre cca 150 príslušníkov Policajného zboru strediskom 

SUZA, v súvislosti s predsedníctvom SR v Rade Európskej únie. Podiel na priaznivom 

hospodárskom výsledku mali aj transfery z rozpočtu zriaďovateľa., viď. kapitola č.4, tab.č.4.  

  Nakoľko v roku 2016  napriek prijatým úsporným opatreniam nebol  predpoklad na zmenu 

vývoja hospodárskeho výsledku u značnej časti rekreačných zariadení a chát delimitovaných na 

CÚZ, 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 2016 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 projektov  z MV SR 

- zamestnancov CÚZ za poskytnuté zamestnanecké stravovanie a nájomné za byty  

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

akcií 

-z poskytnutých príspevkov - transferov od zriaďovateľa 
 

 Aktívnym zapojením stredísk do procesu obsadzovania a distribúcie rekreačných poukazov 

v rámci rekreačných pobytov v priebehu roka 2016 malo za následok zvýšenie obsadenosti 

zariadení s pozitívnym vplyvom na hospodársky výsledok.  

  

 Kladný hospodársky výsledok CÚZ bol ovplyvnený aj  poskytnutím príspevku od 

zriaďovateľa na pokrytie fixných nákladov energeticky náročných zariadení ( SUZA).  
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 Do budúcnosti predpokladáme aj naďalej plnenie výkonov pre zriaďovateľa v oblasti 

rekreačnej starostlivosti ako i v oblasti výroby a montáže plastových okien a dverí pre  budovy  v 

správe rezortu MV SR.  

    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.  

- detské rekreačné pobyty – v prevádzkach  Krupina a Duchonka 

- rekreačné pobyty sociálne slabých rodín a športových organizácií  

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. 


