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I. Profil spoločnosti: 

Názov:  DLHOPIS, o.c.p., a.s. 

Sídlo:  Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava 

IČO:  35 695 820 

Tel. kontakt:  +421 2 502 29 515 

E-mail:  info@dlhopisocp.sk 

Web:  www.dlhopisocp.sk 

Základné imanie spoločnosti: 1 011 940 EUR 

Dátum vzniku spoločnosti: 5. 8. 1996 

II. Orgány spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s. 

Predstavenstvo 

 

Ing. Tomáš Novanský 
predseda 

 

Rudlovská cesta 116, 974 11  Banská Bystrica 

Ing. Štefan Čarný 

člen 

 

Muškátová 788/14, 821 01  Bratislava 

 

Ing. Zuzana Humecká 
člen 

 

Drietoma 387, 913 03  Drietoma 

 

 

 

Dozorná rada 

 

Ing. Beáta Kolářová 

predseda 

 

Gorazdova  21, 949 01  Nitra 

Ing. Marcela Halčišáková 

člen 

 

Hviezdoslavova 391/63, 082 71  Lipany 

 

Mgr. Alena Nemečkayová 
člen 

Bučinová 12, 821 07  Bratislava 

mailto:info@dlhopisocp.sk
http://www.dlhopisocp.sk/


III. Druh, forma, podoba, počet a menovitá hodnota vydaných cenných 

papierov: 

Počet CP: 10 

Druh: kmeňové 

Podoba: zaknihované 

Forma: akcie na meno 

Menovitá hodnota: 33 194 Eur 

 

Emisia akcií registrovaná v CDCP SR dňa 11. 12. 2012: 

Počet CP: 680 

Druh: kmeňové 

Podoba: zaknihované 

Forma: akcie na meno 

Menovitá hodnota: 1 000 Eur 

IV. Predmet činnosti: 

I. Investičné služby a investičné činnosti 

a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných 

nástrojov, podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným 

nástrojom podľa § 5 ods.1 písm. a), a c) zákona o cenných papieroch, 

b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet, podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných 

papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods.1 písm. a), a c) zákona o cenných 

papieroch. 

II. Vedľajšie služby 

a) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy 

a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek podľa § 6 

ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods.1 

písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch. 

Vo vzťahu k vedľajšej službe podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch 

sa predmet podnikania vzťahuje len na úschovu listinných cenných papierov. 



V. Organizačná štruktúra spoločnosti: 

 
VI. Správa predstavenstva o činnosti spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s. 

Spoločnosť v roku 2013 vykázala zisk vo výške 109 365,38 Eur, pričom výnosy 

predstavovali celkom 2 684 035,97 Eur a náklady spoločnosti dosiahli výšku 2 574 670,59 

Eur.  

Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. (ďalej aj „spoločnosť“) je oprávnená poskytovať 

investičné služby, vedľajšie služby a investičné činnosti podľa zákona č. 566/2001 Z. z. 

o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len „zákon o cenných papieroch“) na základe povolenia Národnej banky Slovenska (ďalej len 

„NBS“). DLHOPIS, o.c.p., a.s. vykonáva svoju podnikateľskú činnosť najmä pre Fond 

národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „FNM SR“), t.j. pre 100%-ného akcionára 

spoločnosti.  

V sledovanom ročnom období nebola zo strany FNM SR spoločnosti predložená 

požiadavka na uskutočnenie predaja cenných papierov z majetkového účtu FNM SROV. Na 

základe udeleného povolenia NBS spoločnosť realizovala postúpenie pokynov klientov. 

Fyzických osôb – na účel ich vykonania. Na základe ponuky UniCredit Bank Slovakia, a.s. na 

odkúpenie vlastných cenných papierov spoločnosť predala svoj majetkový podiel na 

základnom imaní uvedeného emitenta, t.j. 200 ks akcií ISIN SK1110003052. 

 

V roku 2013 na základe požiadaviek svojho jediného akcionára FNM SR, začala 

spoločnosť aktívne realizovať bezodplatné prevody cenných papierov, ktoré FNM SR 

nadobúda v zmysle zákona č. 160/2009 Z. z.,  ktorým sa doplnil zákon o cenných papieroch, 

zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu štátu na iné osoby a zákon č. 530/2003 Z. z. 

o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorý umožňuje fyzickým 

osobám bezodplatne previesť nimi vlastnené cenné papiere na majetkový účet FNM SR. FNM 

SR zároveň umožňuje realizáciu vysporiadania záväzkov spojených s evidenciou týchto 

cenných papierov za obdobie bezprostredne predchádzajúce ich prevodu na účet FNM SR. 



V súvislosti s procesom vykonávania bezodplatných prevodov cenných papierov rozhodlo 

predstavenstvo spoločnosti v I. polroku 2013 o plánovanom personálnom posilnení 

spoločnosti.  

V úvodných mesiacoch roku 2013 spoločnosť zabezpečovala spolu so zmluvným 

partnerom Slovenskou poštou, a.s. postupné rozširovanie svojej obchodnej siete, ktorú tvoria 

vybrané pracoviská Slovenskej pošty, a.s.. Do konca januára mala spoločnosť 12 obchodných 

miest, od februára ich bolo 42, od marca bol ich počet 100, od apríla 162, od mája 175 a k 

30.6. 2013 je konečný stav počtu obchodných miest 185. V tejto súvislosti sme priebežne 

zabezpečovali aj školenia pracovníkov Slovenskej pošty, a.s., pričom takto vyškolení 

pracovníci na základe substitučnej plnej moci spisovali s klientmi Zmluvy o bezodplatnom 

prevode cenných papierov na FNM SR.  

 

Súbežne s vykonávaním uvedených činností spoločnosť realizovala potrebné investície 

do hardwarového a softwarového vybavenia spoločnosti. Bolo zabezpečené rozšírenie 

serverovej infraštruktúry vrátane inštalácii a konfigurácií, dodávky licencií k aplikačným 

serverom a licencii k operačným systémom. Zakúpili a inštalovali sme kapacitne dostatočné 

diskové polia – úložiská dát a máme dodané aj riešenie virtualizácie pre migráciu existujúcich 

aplikácií vrátane softvérových licencií. Obstaraný bol informačný systém na správu 

dokumentov. Hlavnou investíciou v oblasti IT v priebehu prvého polroka bolo obstaranie 

Softvérového balíka (SW balík) slúžiaceho na spracovanie a vybavenie objednávok 

zaznamenaných na obchodných (zberných) miestach. Tento SW balík pozostáva z dvoch 

prepojených informačných systémov a to z „IS Zberných miest“ a z „IS OCP“.  

Vzhľadom na zmluvnú povinnosť digitalizácie údajov obsiahnutých vo všetkých listinných 

dokladoch vyhotovených a predložených pri realizácii bezodplatných prevodov cenných 

papierov na FNM SR, spoločnosť v priebehu mesiaca júl vybudovala skenovacie pracovisko.  

 

Spoločnosť v januári 2013 zriadila Call centrum, kde operátori poskytovali a 

poskytujú na bezplatnej telefonickej linke občanom informácie nielen o procese prevodov CP 

ale aj o hodnote cenných papierov. Taktiež bola spustená prevádzka internetovej stránky našej 

spoločnosti, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie o spoločnosti a jej službách. Pri 

poslednom „upgrade“ tejto webstránky koncom roku 2013 bola zapracovaná nová štruktúra  

webového rozhrania a aj optimalizovaná jej navigačná kostra.  

 

V záujme zvýšenia informovanosti občanov o možnosti previesť cenné papiere, ktoré sú 

aktuálne bez hodnoty na FNM SR, sme v priebehu roku 2013 zabezpečovali aktívnu 

medializáciu pre tento proces. V rámci tejto medializácie bola zabezpečovaná pravidelná 

účasť členov orgánov a vedenia spoločnosti v médiách.  

 

V mesiaci júl spoločnosť spustila  poskytovanie bezodplatných prevodov cenných 

papierov z evidencie členov Centrálneho depozitára cenných papierov Slovenskej republiky, 

a.s.. (ďalej len „CDCP SR“). Čím sa umožnilo pomerne veľkej skupine osôb, ktoré majú 

majetkový účet u členov CDCP SR, zapojiť sa do procesu a tiež sme zjednodušili bezodplatný 

prevod pre občanov, ktorý zdedili cenné papiere. Vysporiadať zdedené cenné papiere bolo 

totiž možné len v prípade, že dedič mal otvorený majetkový účet. Sprístupnenie možnosti 

otvoriť si majetkový  účet aj u člena CDCP SR (nie len priamo v evidencii CDCP SR) 

pomohlo mnohým klientom vysporiadať cenné papiere pochádzajúce z dedičstva a tie z nich, 

ktoré boli bez hodnoty, následne bezodplatne previesť na FNM SR v mieste bydliska. 

  

Na základe skúseností s používaním softvérového balíka a vzhľadom na požiadavky 

našich zmluvných partnerov spoločnosť v druhom polroku rozšírila funkcionalitu 



informačného systému IS OCP. Do systému bola zapracovaná detekcia „hodnotných“ 

cenných papierov, aby sa zabránilo ich bezodplatnému prevodu na FNM SR. Zapracovaná 

bola aj aplikácia umožňujúca digitalizáciu z dôvodu potreby uchovania týchto údajov 

a archivácie.  

 

V druhom polroku 2013 spoločnosť pristúpila k zazmluvneniu podporných servisných 

služieb pre naše informačné systémy. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočnej servisnej 

podpory pre minimalizáciu technických ťažkostí pri prevádzke a údržbe týchto informačných 

systémov. 

 

Dňa 29.11. 2013 bola parlamentom Slovenskej republiky schválená novela zákona o 

správe daní, ktorá predĺžila lehotu na bezodplatný prevod cenných papierov na  FNM SR do 

31. decembra 2014. Fyzické osoby tak majú viac času bezodplatne previesť zaknihované 

cenné papiere na FNM SR. Zároveň je umožnené uskutočniť bezodplatný prevod tým 

fyzickým osobám, ktoré získali vedomosť o vedení ich účtu majiteľa cenných papierov v 

CDCP SR po prvýkrát až v roku 2014.  

 

V mesiaci december naša spoločnosť musela pristúpiť k obsahovej úprave tlačív zmluvy 

o bezodplatnom prevode cenných papierov, žiadosti o výpis z účtu a tlačiva plnej moci. 

Následne bola zabezpečená ich distribúcia do našej obchodnej siete tzn. na jednotlivé 

pracoviská pošty. Tieto zmeny tlačív boli vykonané z dôvodu prijatia nového zákona č. 

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a tiež z dôvodu spomínaného predĺženia zákonnej 

lehoty na bezodplatný prevod cenných papierov na FNM SR.  

 

Klienti využívali možnosť previesť cenné papiere na FNM SR, prostredníctvom 

vybraných pracovísk Slovenskej pošty, a.s. počas celého roka 2013, najviac však v poslednom 

kvartáli.  

 V priebehu roka 2013 bolo spísaných 5.192 Žiadostí o výpis z účtu, z toho najviac 

v mesiaci október, kedy bolo vygenerovaných 923 žiadostí. Silné boli aj mesiace november 

(892 žiadostí)  a december (736 žiadostí). 

V mesiacoch február, november a december bolo najviac podpísaných Zmlúv na 

prevod všetkých cenných papierov, vo februári 7.087 zmlúv, v novembri 7.354 a v decembri 

8.093 zmlúv. V ostatných mesiacoch sa počty podpísaných zmlúv pohybovali v rozmedzí 

2.500 – 3.500 zmlúv. Celkovo bolo v roku 2013 podpísaných 52.581 zmlúv na prevod 

všetkých cenných papierov.   

Prevod vybraných cenných papierov žiadali klienti najviac v mesiaci november, kedy 

bolo na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty podpísaných 875 zmlúv, v mesiaci 

september 786 zmlúv a v decembri 629 zmlúv. Silnejším bol aj mesiac október s počtom 

zmlúv 491. Celkovo za rok 2013 bolo spísaných 3.757 zmlúv na prevod vybraných cenných 

papierov.  

Zmlúv na prevod u člena bolo spísaných od júla do decembra spolu 2.337, z toho 

najviac v mesiaci október 523 zmlúv.  

Zmlúv na prechod cenných papierov, ktorými dedičia vysporiadavali zdedené cenné 

papiere po poručiteľoch bolo v priebehu roka podpísaných 1.794. Z toho najviac v poslednom 

kvartáli. Za október 328 zmlúv, za november 384 zmlúv a za december 324 zmlúv.  



 

VII. Údaje o rozdelení zisku alebo údaje o vyrovnaní straty 

Spoločnosť v roku 2013 vykázala hospodársky výsledok zisk vo výške 109 365,38 Eur, 

pričom ročné výnosy predstavovali celkom 2 684 035,97 Eur a ročné náklady spoločnosti 

dosiahli výšku 2 574 670,59 Eur. Uvedený hospodársky výsledok a jeho rozdelenie bude 

zúčtované podľa schválenia na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti na príslušné účty 

podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. 

Ekonomické ukazovatele za sledované obdobie v plnom rozsahu sú uvedené 

v priloženej súvahe a vo výkaze ziskov a strát. V rámci čiastkových analýz uvádzame vývoj 

vybraných  ukazovateľov. 

 

Analýza nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku spoločnosti 

Ukazovateľ Merná 

jednotka 
2011 2012 2013 

Výnosy Eur 46 540 086 794 2 684 036 

Náklady Eur 53 012 131 659 2 574 671 

Zisk / strata Eur - 6 472 - 44 865 109 365 

 

a/ Vývoj štruktúry nákladov spoločnosti 

Skupina nákladov 
% podiel 

2011 

% podiel 

2012 

% podiel 

2013 

Nakupované služby 16,6 38,1 42,39 

Spotreba materiálu   0,1   9,6 6,96 

Osobné náklady 76,0 41,8 12,55 

Odpisy  0,0   0,0 3,42 

Ostatné prevádz. náklady, 

splatná daň z príjmov 
 7,1 9,3 34,67 

Náklady na bank. poplatky  0,2   1,2 0,01 

 

 

b/ Vývoj štruktúry výnosov spoločnosti 

Skupina výnosov 
% podiel  

2011 

% podiel  

2012 

% podiel 

2013 

Tržby z obch. činnosti  

a súvisiacich služieb 
81,3 90,0 99,66 

Výnosy z finančných 

operácií 
- 

- 
0,04 

Výnosové úroky 18,7 10,0 0,29 

Ostatné finančné výnosy - - 0,01 

Ostatné výnosy  0 0 0 

 



c/ Vývoj výsledkov hospodárenia (v Eur) 

Typ hosp. výsledku 2011 2012 2013 

Prevádzkový HV -13 443 -51 750 103 027 

HV z finančných operácií 08 604 08 530    6 338 

Mimoriadny HV 000000 00000          00000 

 

V roku 2013 začala spoločnosť na základe požiadavky jediného akcionára FNM SR 

poskytovať službu bezodplatného prevodu zaknihovaných cenných papierov od fyzických 

osôb na účet FNM SR. Prezentované výsledky hospodárenia spoločnosti sú ovplyvnené 

vyššie uvedenou zmenou v koncepcii činnosti spoločnosti.  

 

VIII. Informácie o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii  

v nasledujúcom kalendárnom roku 

 
Spoločnosť v roku 2014 plánuje aktívne pokračovať v procese bezodplatných prevodov 

cenných papierov na FNM SR, ktorým bola v roku 2012 zo strany FNM SR poverená.  

Od júla 2013 daný proces realizuje spoločnosť na 185-tich vybraných pracoviskách 

Slovenskej pošty, a.s. v rámci celej Slovenskej republiky. Tento počet pracovísk je konečný aj 

pre rok 2014. V prvom štvrťroku 2014 bolo realizované preškolenie pracovníkov z týchto 

vybraných pracovísk Slovenskej pošty a.s..  

Po skončení zákonného procesu bezodplatných prevodov cenných papierov na FNM  

SR a schválení alternatív nakladania s cennými papiermi, ktoré FNM SR v tomto procese 

nadobudol do svojho portfólia, naša spoločnosť ponúkne participáciu pri ich predaji na 

kapitálovom trhu. Pre tento účel plánujeme v roku 2014 požiadať NBS o rozšírenie povolenia 

na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb. Uvedeným 

procesom a obchodmi na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len „BCPB“) 

(prostredníctvom člena BCPB) sa chceme a budeme aktívne podieľať na rozvoji kapitálového 

trhu v Slovenskej republike.  

V prípade vhodných podmienok na finančnom trhu a predloženia požiadavky od svojho 

jediného akcionára – FNM SR, je naša spoločnosť pripravená  umiestňovať na trhu aj emisiu 

štátnych dlhopisov s nižšou nominálnou hodnotou, určenú pre bežných občanov (tzv. 

retailové dlhopisy). V danom prípade spoločnosť požiada NBS o rozšírenie povolenia podľa § 

6 ods. 1 písm. g zákona o cenných papieroch (umiestňovanie finančných nástrojov bez 

pevného záväzku) a v plnom rozsahu rozšírenie poskytovania vedľajšej služby podľa § 6 

ods. 2. písm. a) zákona o cenných papieroch (úschova a správa finančných nástrojov na účet 

klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných 

prostriedkov a finančných zábezpek). Práve vybudovaná obchodná sieť spoločnosti dáva 

predpoklad pre úspešné umiestňovanie týchto „retailových“ dlhopisov na trhu. 

Po predložení požiadavky uplatnenia záložného práva zo strany FNM SR ohľadom 

predaja založených cenných papierov FNM SR v zmysle § 51 ods. 5 zákona o cenných 

papieroch je spoločnosť DLHOPIS, o.c.p. pripravená realizovať aj tieto predaje.  

Na základe vyššie spomínaného plánovaného smerovania spoločnosti v roku 2014 sa 

zintenzívni snaha rokovať s jediným akcionárom, a to FNM SR o potrebe rozšírenia 

povolenia NBS na poskytovanie investičných služieb podľa zákona o cenných papieroch, 

ktoré predstavenstvo navrhuje z  dôvodu uskutočňovania obchodov  s  cennými papiermi 



v zmysle schváleného rozsahu  poskytovaných  investičných služieb v priebehu budúcich 

rokov.  

Nárast záujmu fyzických osôb o bezodplatný prevod cenných papierov bez hodnoty na 

FNM SR a potreba zabezpečenia digitalizácie a uchovávania údajov viedla  začiatkom roku 

2014 k zvýšeniu počtu zamestnancov spoločnosti. To spôsobí nárast osobných nákladov 

spoločnosti, ako aj ďalšie investície do softwarového a hardwarového vybavenia. 

K 1.7. 2014 plánuje spoločnosť DLHOPIS, o.c.p. a.s. presťahovanie miesta výkonu 

z priestorov na Moskovskej 15 do budovy nášho sídla, ako aj sídla Fondu národného majetku 

na Trnavskej ceste 100 v Bratislave. Tento presun prevádzky sa môže premietnuť do rastu 

nákladov spoločnosti. 

Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p. očakáva v kalendárnom roku 2014 udržanie a dosiahnutie 

kladného hospodárskeho výsledku. Možné posilnenie výnosovej stránky hospodárenia vidíme 

ešte v zintenzívnení činnosti spoločnosti v oblasti zabezpečovania obchodovania s cennými 

papiermi pre FNM SR.  

V roku 2014 predstavenstvo takticky diverzifikuje riziká a zabezpečí maximálne možné 

zhodnotenie finančných prostriedkov spoločnosti na termínovaných vkladoch v bankách.  

Cieľom predstavenstva spoločnosti je v roku 2014 zabezpečenie pokračovania 

ekonomickej stability spoločnosti najmä s cieľom ďalšieho rozvoja spoločnosti a budúcich 

kladných výsledkov jej hospodárenia.  

IX. Finančná časť 

 

Prílohy: 

 

 

 

1. Súvaha 

2. Výkaz ziskov a strát 

3. Poznámky k účtovnej závierke  

4. Správa nezávislého audítora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, marec 2014 

 

 

Prerokované v predstavenstve spoločnosti dňa 28.03.2014 a v dozornej rade spoločnosti dňa 

... .04.2014. 

 

 


