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PREDMET ČINNOSTI

Predmetom činnosti Vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia VS – Financie Tatranská Lomnica (ďalej
len „VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica“) je zabezpečenie materiálno – technického zázemia vzdelávania,
odbornej prípravy a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu MF SR, zabezpečenie materiálno – technického
zázemia odbornej prípravy a pracovných aktivít, organizovaných MF SR pre zamestnancov štátnej správy a
zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR.



FORMA HOSPODÁRENIA

VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica bolo zriadené v zmysle zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových
pravidlách, rozhodnutím ministra financií Slovenskej republiky č. 14/1996 zo dňa 5. 6. 1996, č. j. 2251/1996 – sekr.,
ktorého prílohou je Zriaďovacia listina, s účinnosťou od 1. júla 1996.
VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojim rozpočtom napojená na
rozpočet rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR.



POSLANIE ORGANIZÁCIE

Hlavným poslaním VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica, v súlade so Zriaďovacou listinou, Dodatkami
č. 1, č. 2 a č. 3 k Zriaďovacej listine, Štatútom organizácie a kontraktom, uzatváraným medzi MF SR a VDZ VS –
Financie Tatranská Lomnica na príslušný rozpočtový rok je:
a) zabezpečenie materiálno – technického zázemia vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy
zamestnancov rezortu MF SR,
b) zabezpečenie materiálno – technického zázemia odbornej prípravy a pracovných aktivít,
organizovaných MF SR pre zamestnancov štátnej správy a
c) zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR,
a to vytvorením ubytovacieho a stravovacieho zázemia vzdelávacích aktivít zamestnancov rezortu MF SR, odbornej
prípravy a pracovných aktivít, organizovaných MF SR pre zamestnancov štátnej správy a taktiež vytvorením
ubytovacieho a stravovacieho zázemia oddychu a relaxácie zamestnancom rezortu MF SR a ich rodinným
príslušníkom spolu s možnosťou využívania iných doplnkových služieb.
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica disponuje štandardnou lôžkovou
kapacitou 106 pevných lôžok. Podľa potreby je možnosť zvýšenia ubytovacej kapacity o 12 prísteliek a 6 detských
postieľok. Vzdelávacie aktivity sú realizované v dvoch vzdelávacích priestoroch, ktorých celková kapacita je vhodná
pre 112 osôb. Veľká kongresová miestnosť má kapacitu 82 miest + 2 miesta pre lektorov, malá kongresová
miestnosť 30 miest + 2 miesta pre lektorov.
V súlade s predmetom činnosti, VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica prioritne poskytuje materiálno –
technické zázemie vzdelávacím a odborným aktivitám, ktorých organizátorom je MF SR a organizácie rezortu MF
SR, t. j. FR SR, Úrad vládneho auditu, ARDAL, DataCentrum a Štátna pokladnica. Všetky vzdelávacie aktivity,
ktorých organizátorom nie je rezortná organizácia, VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zabezpečuje po udelení
súhlasu MF SR. Realizácia vzdelávacích aktivít sa viaže nielen na pracovné dni, ale zároveň aj na počet miest
v oboch kongresových miestnostiach, ktorých možnosť využitia je podmienkou realizácie vzdelávacích aktivít.
VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica nemá možnosť ovplyvňovať množstvo vzdelávacích aktivít ani počet
ich účastníkov. Tieto kompetencie majú organizátori vzdelávacích aktivít, t. j. MF SR, organizácie rozpočtovej
kapitoly MF SR a po súhlase zriaďovateľa organizácie, v súlade s plnením Uznesenia vlády SR č. 344 z 26. mája
2011 k povinnosti využívať účelové zariadenia v majetku štátu na zabezpečenie aktivít ministerstiev, ich
podriadených organizácií a ostatných orgánov štátnej správy, aj iné organizácie štátnej správy, ktoré si realizáciu
vzdelávacích aktivít plánujú. Následné materiálno – technické zabezpečenie týchto vzdelávacích aktivít je
predmetom plnenia kontraktu, uzatváraného medzi MF SR a VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica na príslušný
rozpočtový rok.
Všetky požiadavky organizátorov o zabezpečenie materiálno – technického zázemia nimi organizovaných
vzdelávacích aktivít bývajú zrealizované. Organizácia v priebehu celého roka – mimo termínov, určených iba na
rekreačné a relaxačné pobyty, prioritne uspokojuje požiadavky na pracovné porady, školenia, rokovania a pod.,
organizované aj inými subjektmi verejnej správy, v súlade s plnením Uznesenia vlády SR č. 344 zo dňa 26. mája
2011.
Z pohľadu sociálnej politiky je zariadenie využívané zamestnancami rezortu MF SR a ich rodinnými
príslušníkmi na rekreačné a rekondičné účely v súlade s čl. III., ods. 3.1, písm. c) Kontraktu v termínoch tomu
určených, a to, v období školských prázdnin, Veľkej noci a Silvestra. Oddychu zamestnancov kapitoly MF SR na
krátkodobejšie rekreačné a relaxačné účely slúži zariadenie aj po ukončení vzdelávacích akcií koncom pracovného
týždňa resp. pri neobsadení kapacít účastníkmi vzdelávacích aktivít.
V rámci medzinárodnej dohody o výmenných recipročných pobytoch, uzatvorenej medzi MF SR a MF ČR,
využívajú výstupy VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica, v určenom období roka, aj zamestnanci Ministerstva
financií Českej republiky. Výnimočne, v prípade voľných kapacít, na základe požiadaviek zriaďovateľa popr. po
udelení súhlasu zriaďovateľa, poskytuje VDZ VS – Financie tieto služby aj iným organizáciám verejnej správy.
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Všetky služby, spojené s plnením predmetu činnosti v oblasti vzdelávania a starostlivosti o zamestnancov,
zabezpečuje organizácia v súlade so Zriaďovacou listinou, Dodatkami č. 1, č. 2 a č. 3 k tejto Zriaďovacej listine,
Štatútom organizácie a kontraktom, uzatvoreným medzi MF SR a VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica, na
príslušný rozpočtový rok. Komplexná činnosť organizácie je zameraná na zabezpečovanie vzdelávacích a odborných
aktivít na požadovanej úrovni, s možnosťou využívania všetkých učebných priestorov zariadenia, vybavených
potrebným zariadením, vytvorením kvalitného ubytovacieho a stravovacieho zázemia týchto aktivít, rozšíreného
o doplnkové služby.
Strednodobý výhľad činnosti organizácie vychádza z požiadaviek zriaďovateľa klásť dôraz na komplexné
zabezpečenie vzdelávacích aktivít, s dôrazom na poskytovanie komplexného balíka ubytovacích, stravovacích
a doplnkových služieb všetkým zamestnancom rezortu a taktiež ostatným zamestnancom verejnej správy, ktorí budú
účastníkmi vzdelávacích aktivít, organizovaných MF SR.



KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM

V Kontrakte na rok 2020 (ďalej len „Kontrakt“), uzatvorenom dňa 18. decembra 2019 medzi Ministerstvom
financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS – Financie
Tatranská Lomnica (ďalej len „VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica“) podľa čl. II. na obdobie od 1. januára 2020
do 31. decembra 2020, bol v čl. III., bod 3.1 stanovený jeho predmet, na:
a) zabezpečenie materiálno – technického zázemia vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy
zamestnancov rezortu MF SR,
b) zabezpečenie materiálno – technického zázemia odbornej prípravy a pracovných aktivít, organizovaných
MF SR pre zamestnancov štátnej správy a
c) zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR.
V nadväznosti na bod 3.2 čl. III. Kontraktu, má VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v roku 2020
zrealizovať materiálno – technické zabezpečenie 18 000 lôžkodní, takto:
a) plnenie predmetu Kontraktu, uvedeného v článku III., ods. 3.1, písm. a) a b) bude VDZ VS – Financie
zabezpečovať počas doby trvania Kontraktu v pracovných dňoch, na základe písomných požiadaviek MF
SR a organizácií rezortu MF SR, adresovaných organizátormi priamo VDZ VS – Financie,
b) v prípade voľných kapacít vo VDZ VS – Financie, v súlade s Uznesením vlády SR č. 344 zo dňa 26. mája
2011, bude plnenie predmetu Kontraktu podľa čl. III., ods. 3.1, písm. a) a b) VDZ VS – Financie
zabezpečovať, na základe písomných požiadaviek, adresovaných MF SR a po vopred udelenom písomnom
súhlase MF SR, pokiaľ nie je stanovené inak, aj pre ostatné orgány štátnej správy,
c) plnenie predmetu činnosti, podľa čl. III., ods. 3.1, písm. c) bude vo VDZ VS – Financie zabezpečované v
termínoch, tomu určených, t. j. v období školských prázdnin, Veľkej noci a Silvestra, na základe písomných
požiadaviek osobného úradu MF SR (pre zamestnancov MF SR, Úradu vládneho auditu, ARDAL – u,
DataCentra, Štátnej pokladnice, VDZ VS – Financie a pre zamestnancov MF ČR) a na základe písomných
požiadaviek osobného úradu Finančnej správy SR a
d) počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja (resp. pri voľných kapacitách vo VDZ VS – Financie
v priebehu pracovného týždňa), plnenie predmetu činnosti, podľa čl. III., ods. 3.1, písm. c) bude vo VDZ VS
– Financie zabezpečované na základe písomných požiadaviek zamestnancov rezortu MF SR,
adresovaných priamo VDZ VS – Financie, vyplnením prihlášky na stránke www.vdz-financie.sk (po zadaní
prístupového mena a hesla) a jej zaslaním online na adresu recepcia@vdz-financie.sk.
Cena za plnenie predmetu Kontraktu, uvedeného v článku III., ods. 3.2, písm. a), c) a d) bude vychádzať
z platného cenníka ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb VDZ VS – Financie na príslušný rok,
schváleného MF SR. V prípade ceny za plnenie predmetu Kontraktu, uvedeného v článku III., ods. 3.2, písm. b) bude
VDZ VS Financie, okrem vyššie uvedeného, bezodplatne prenajímať orgánom štátnej správy, v súlade so Zmluvou
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o prenájme, podpísanej zástupcom orgánu štátnej správy a štatutárnym zástupcom VDZ VS – Financie, vzdelávacie
miestnosti s vybavením.
V súlade s čl. IV. Spôsob financovania je činnosť VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica financovaná zo
štátneho rozpočtu v rámci rozpočtovej kapitoly MF SR. Zdroje, potrebné na zabezpečenie predmetu jej činnosti,
uvedenom v Zriaďovacej listine, Dodatkoch č. 1, č. 2 a č. 3 k tejto listine, Štatúte organizácie a Kontrakte na rok
2020, tvoria súčasť schváleného rozpočtu VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica na rok 2020.
Organizácia, v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z. zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a v
zmysle novely č. 382/2011 Z. z. z 19. októbra 2011, ktorou sa menil a dopĺňal zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov a v zmysle zákona č. 340/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov, všetky zmluvy, ktoré uzatvára, zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv, vedenom na Úrade vlády SR
www.crz.gov.sk a súčasne spolu so všetkými objednávkami tovarov a služieb a faktúrami za tieto tovary a služby aj
na svojej internetovej stránke www.vdz-financie.sk.
VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica predmet svojej činnosti zabezpečuje len na základe požiadaviek
zriaďovateľa resp. organizácií, riadených MF SR. Pre zefektívnenie všetkých činností, spojených so zabezpečovaním
predmetu činnosti boli všetkým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti MF SR vygenerované prístupové mená
a heslá, ktoré umožňujú zamestnancom rezortu prístup na tzv. intranetovú časť internetovej stránky organizácie
www.vdz-financie.sk. Zavedenie možnosti využitia online rezervácií, priamych požiadaviek návštevníkov zariadenia
na dodatočné služby, ich zmeny a sledovanie aktuálnych informácií, týkajúcich sa činnosti organizácie, je zo strany
všetkých návštevníkov prijímaný veľmi pozitívne a využívaný v dostatočnej miere. Využívaním aplikačného
programového vybavenia FoodMan Postgres, týkajúceho sa skladového hospodárstva stravovacej prevádzky a
HORES 10® (hotelový a rezervačný systém), slúžiacemu na zabezpečenie služieb, spojených s poskytovaním
ubytovacích služieb, organizácia zabezpečuje transparentnosť pri poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb.
Existencia oboch programov, prepojená s účtovným systémom SAP, zabezpečuje vysokú mieru kontroly
hospodárneho, efektívneho, účinného a účelného využívania čerpaných finančných prostriedkov, potrebných na
zabezpečenie plnenia predmetu činnosti. Už v predchádzajúcich rokoch, organizácia zvýšila komfort platobného
styku inštaláciou bankového terminálu, a tak umožnila návštevníkom zariadenia realizáciu platieb za spotrebované
služby nielen hotovosťou, ale aj bezhotovostne. V snahe zefektívniť všetky činnosti, spojené s platobným stykom a
s ohľadom na elimináciu nebezpečenstva príjmu falzifikátov platnej meny, VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica
rozhodlo, že platby za všetky služby, ktoré návštevníci v zariadení využijú, budú realizované formou tzv. naťažovania
na hotelový účet počas celej doby ich pobytu a úhrada za tieto služby bude realizovaná hotovostnou resp.
bezhotovostnou formou na recepcii VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica príp. formou odberateľskej faktúry. Táto
skutočnosť zefektívnila prijímanie platieb za všetky poskytnuté služby.
V rámci rozšírenia doplnkových služieb bola v celom objekte VDZ VS – Financie uskutočnená montáž,
inštalácia a konfigurácia WIFI pripojenia na internet. Využívanie internetového pripojenia v internetových priestoroch
pre klientov počas vzdelávacích akcií je bezplatné. V priebehu využívania zariadenia rekreantmi, títo majú možnosť
využívať internet v priestoroch pre klientov ako doplnkovú službu za úplatu, využívanie internetu cez WIFI pripojenie
v celom objekte, pri využívaní ich súkromných notebookov, je bezplatné. Do oboch kongresových miestností sú
privedené telekomunikačné rozvody s telefónnymi aparátmi a sú vybavené všetkou dostupnou technikou,
požadovanou organizátormi vzdelávacích akcií. Pre zvýšenie štandardu vybavenia oboch kongresových miestností
je v oboch inštalované ozvučenie a prezentačné zariadenia. Návštevníci majú možnosť vyjadriť svoju spokojnosť
s poskytovanými službami formou spätno – väzbového dotazníka.
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PERSONÁLNE OTÁZKY

V súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, boli VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica listom Ministerstva
financií SR č. MF/012345/2019-221 zo dňa 19. 12. 2019 stanovené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok
2020. Podľa prílohy č. 1 k Uzneseniu vlády SR č. 500/2019 bol počet zamestnancov v organizácii stanovený na 28
osôb.



ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

5

