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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. Miloslav Michalík 

predseda predstavenstva 

                                                             

Hlaváčikova 23, 841 05 Bratislava 

 

Ing. Zuzana Humecká 

člen predstavenstva 

                                                             

Drietoma 387, 913 03  Drietoma 

 

Ing. Alexandra Pápešová 
člen predstavenstva 

 

Lesná 491/3, 941 48 Podhájska 

 

 

Dozorná rada 

 

Mgr. Alena Nemečkayová 

predseda dozornej rady   

 

Bučinová 12, 821 07  Bratislava  

Ing. Štefan Čarný 

člen dozornej rady 

 

Muškátová 14, 821 01 Bratislava 

 

 

JUDr. Veronika Hajnala 

člen dozornej rady 

Račianska 145, 831 05  Bratislava  

 

 

  

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 

Počet CP: 680 

Druh: kmeňové 

Podoba: zaknihované 

Forma: akcie na meno 

Menovitá hodnota: 1 000 Eur 

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


 

 

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. 

c) riadenie portfólia podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k 

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

d) investičné poradenstvo podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu 

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

e) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku podľa § 6 ods. 1 písm. g) 

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

a písm. 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. 

b) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a 

poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia 

spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo 

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

c) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného 

odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona 

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

o cenných papieroch 

d) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o 

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

o cenných papieroch. 

 

 

  



 

 

V. Organizačná štruktúra spoločnosti: 

 

 

 
 

  



 

 

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

Spoločnosť je oprávnená poskytovať investičné 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“). Na základe udeleného povolenia spoločnosť realizovala 

postúpenie pokynov klientov na účel ich vykonania. Spoločnosť vykonávala svoju 

podnikateľskú činnosť najmä pre spoločnosť MH Manažment, a.s. (ďalej len „MH 

Manažment“), t.j. pre 100%-ného akcionára spoločnosti. 

V súvislosti so zdigitalizovaním dokumentácie súvisiacej so zákonným procesom 

bezodplatných prevodov CP na štát v priebehu roku 2018 zabezpečovali pracovníci spoločnosti 

v priebehu celého roku 2019 proces archivácie spracovaných zmlúv a k nim prislúchajúcej 

dokumentácie.  

Počas celého roku sa spoločnosť aktívne venovala procesu prevodov cenných papierov 

(ďalej len „CP“) za poplatok. Túto možnosť sprístupnila naša spoločnosť občanom v roku 2017, 

čím umožnila a stále umožňuje občanom zbaviť sa nechcených CP za poplatok. Spoločnosť 

zaregistrovala zvýšený dopyt po tejto službe najmä začiatkom roka, keď boli občanom doručené 

faktúry zo strany Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP SR“). 

V roku 2019 zaevidovala spoločnosť žiadosť o prevod CP za poplatok celkovo od 513 občanov. 

Od januára do decembra 2019 previedla spoločnosť viac ako 9 000 ks cenných papierov.  

Koncom roku 2018 spoločnosť sfinalizovala a regulátorovi aj doplnila všetky podklady 

k našej žiadosti o rozšírenie povolenia na vykonávanie investičných služieb, investičných 

činností a vedľajších služieb, ktorá bola doručená NBS začiatkom septembra 2018.  V úvode 

roka prešli skompletizované podklady  schvaľovacím konaním v NBS a dňa 12.3.2019 bolo 

spoločnosti doručené rozhodnutie NBS. Proti tomuto rozhodnutiu podala spoločnosť rozklad 

v stanovenej lehote z dôvodu, že neobsahovalo stanovisko ku všetkým požadovaným 

investičným a vedľajším službám.  Rozkladu bolo zo strany NBS vyhovené v plnom rozsahu a 

nové rozhodnutie bolo spoločnosti doručené 17.4.2019. Pre urýchlenie procesu a vzhľadom na 

obsahovú úplnosť rozhodnutia zo dňa 17.4.2019, sa spoločnosť rozhodla vzdať sa práva podať 

rozklad, na základe čoho bola zo strany NBS vyznačená právoplatnosť rozhodnutia 

k 29.4.2019.  

Týmto boli skompletizované všetky nevyhnutné podklady na predloženie návrhu na 

zmenu stanov na Valné zhromaždenie za rok 2018. Všetky príslušné dokumenty boli v súlade 

so stanovami spoločnosti prerokované a schválené štatutárnym a kontrolným orgánom 

spoločnosti. Riadne Valné zhromaždenie sa konalo 30.4.2019 a schválilo predložený návrh na 

zmenu stanov spoločnosti v zmysle rozšírenia predmetu činnosti a aj implementácie 



 

 

požiadaviek vyplývajúcich z príslušných európskych regulácii vyplývajúcich zo smerníc 

a nariadení Európskeho parlamentu a Rady.  

V priebehu druhého kvartálu spoločnosť venovala zvýšenú pozornosť preskúmaniu 

možných dopadov, vyplývajúcich zo zákona č. 66/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa ústavný 

zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 

na členov štatutárnych a dozorných orgánov našej spoločnosti. Spoločnosť obdržala právne 

stanovisko, ktorého súčasťou je súpis nových krokov a povinností pre členov predstavenstva 

a dozornej rady spoločnosti po 1.1.2020.  

Spoločnosť sa v rámci prvého polroku aktívne venovala aj doprecizovaniu dodaného 

informačného systému, či už po formálnej, ako aj technicko-technologickej stránke. Vybraní 

pracovníci sa zúčastnili viacerých rokovaní a následného testovania systému. Spoločnosť 

testovala, okrem základných funkcionalít aj prepojenie na informačný systém CDCP SR, jeho 

kompatibilitu s  informačným systémom Slovenskej pošty, a.s. a zároveň zosúlaďovala systém 

s požiadavkami na technickú pripravenosť voči NBS. 

 Vzhľadom na značné množstvo osobných údajov, ktoré obsahuje kompletná 

dokumentácia zaraďovaná do spisových obalov, pochádzajúca zo zákonného procesu 

bezodplatných prevodov na štát,  ako aj osobné údaje pochádzajúce z procesu prevodu cenných 

papierov za poplatok sa v mesiaci apríl spoločnosť aktívne venovala aj naprojektovaniu 

a následnej realizácii dodatočného zabezpečenia zvýšenej fyzickej ochrany osobných údajov 

v priestoroch spoločnosti a v archivačných priestoroch.   

Koncom mája sa zástupcovia spoločnosti zúčastnili na pracovných stretnutiach pri 

príležitosti uvedenia nových emisií akcií na trhu „START“ Pražskej burzy cenných papierov. 

V rámci následnej odbornej diskusie zástupcovia spoločnosti prerokovali prípadné dopady 

spustenia podobnej alternatívy k trhu „START“ na parkete Burzy cenných papierov 

v Bratislave a aj z toho vyplývajúce možné príležitosti na poskytovanie investičných služieb 

pre našu spoločnosť.  

Koncom prvého polroku prebehli stretnutia so zástupcami Národného centrálneho 

depozitára cenných papierov SR (ďalej len NCDCP). Spoločnosť na základe záverov z týchto 

stretnutí hodnotila a posudzovala možnosti a  výhody členstva v NCDCP a v druhom polroku 

sa táto otázka prekonzultovala so 100% akcionárom. 

CDCP SR  od roku 2017 realizuje kroky a činnosti v rámci projektu „Digitalizácie 

a elektronizácie“ svojich činností. V rámci tohto projektu je naplánovaná aj digitalizácia 

dokumentácie CDCP SR. V súvislosti s vyššie uvedeným, sme ešte v roku 2018 ponúkli CDCP 

SR naše bohaté skúsenosti z digitalizácie dokumentácie zákonného procesu tzn. plné využitie 

našich technicky aj personálne vybudovaných skenovacích pracovísk. Pre naplnenie 

podmienok možnej participácie na projekte CDCP SR sme v roku 2018 realizovali investíciu 



 

 

do softvérovej skenovacej aplikácie a zástupcovia našej spoločnosti sa zúčastnili niekoľkých 

bilaterálnych stretnutí so zástupcami  CDCP SR na základe ktorých bolo ešte koncom roku 

2018 spísané Memorandum s CDCP SR o vzájomnej spolupráci pri digitalizácii  dokumentácie 

CDCP SR. V priebehu tretieho štvrťroku 2019 sme poskytli plnú právnu podporu pre našu 100 

% dcérsku spoločnosť DLHOPIS CP, s.r.o. pre získanie povolení od živnostenského úradu na 

vykonávanie príslušných digitalizačných činností na komerčnej báze. V priebehu mesiaca júl 

2019 sme začali aktívnu komunikáciu v predmetnej veci s CDCP SR, výsledkom ktorej bolo 

prvé pracovné stretnutie dňa 12.8.2019 na ktorom CDCP SR navrhol vytvorenie pracovných 

skupín na oboch stranách a prezentoval odhad objemu spolupráce na cca 170 archívnych brutto  

metrov dokumentácie k digitalizácii. Vzhľadom na tento odhadovaný objem spolupráce a s tým 

súvisiacu  nutnosť úprav digitalizačného informačného systému podľa  požiadaviek CDCP SR 

sa uskutočnilo začiatkom septembra ďalšie rokovanie pracovných skupín. Následne naša 

spoločnosť v priebehu septembra  2019 zanalyzovala náklady súvisiace s licenčnými 

poplatkami, s nutnými potenciálnymi úpravami digitalizačného informačného systému, ako aj 

ďalšie vyvstávajúce otázky a súvisiace témy. V rámci tejto fázy prípravy na projekt prebehli aj  

konzultácie s dodávateľom digitalizačnej aplikácie. V úvode októbra sme vyvolali ďalšie 

rokovania s CDCP SR ohľadom získania a upresnenia bližších informácií k potenciálnemu 

predmetu digitalizácie a detailnejšiemu prevereniu nákladovej a výnosovej stránky projektu. 

Na základe toho, bola ešte v mesiaci október zaslaná naša finálna cenová ponuka a k tejto 

cenovej ponuke sme do konca roku 2019 neobdržali od CDCP SR vyjadrenie.  

Koncom mesiaca október 2019 sme vyvolali rokovania s prenajímateľom priestorov 

v ktorých máme sídlo a aj prevádzku. Vzhľadom na medziročný výrazný pokles výnosov 

spoločnosti, nutnosť redukovania celkových nákladov aj cez znižujúci sa počet zamestnancov 

sme predostreli prenajímateľovi požiadavku na optimalizáciu prenajímaných priestorov a s tým 

súvisiacich nákladov na nájomné. Po vzájomných rokovaniach navrhol prenajímateľ možnosť 

presťahovať prevádzku našej spoločnosti do nových priestorov, s rovnakým štandardom 

poskytovaných  služieb, v rámci komplexu budov na Tomášikovej ulici, pričom náklady na 

prestavbu týchto priestorov a samotné sťahovanie by znášal prenajímateľ. Predstavenstvo 

spoločnosti prerokovalo túto ponuku na svojom  októbrovom zasadnutí a s ohľadom na 

nevyhnutnosť optimalizácie výdavkov  a jednoznačnú výhodnosť tejto ponuky  rozhodlo 

o presťahovaní prevádzky do týchto nových priestorov.  

V mesiaci november sa naprojektovali alternatívy rozmiestnenia organizačných úsekov v 

nových priestoroch. V tej súvislosti sa s prenajímateľom odkomunikovali aj nutné priestorové 

požiadavky a vybraní pracovníci aj dohliadali na  stavebné úpravy. Koncom mesiaca november 

boli zanalyzované nevyhnutné prípravné úkony a celý postup jednotlivých krokov súvisiacich  

s premiestnením prevádzky spoločnosti. Po tejto dôkladnej príprave bola prevádzka spoločnosti 



 

 

v predvianočnom období úspešne presťahovaná bez negatívneho dopadu na výkon 

vykonávaných a poskytovaných služieb.  

Na základe požiadavky nášho 100% akcionára sme koncom roku vypracovali finančnú 

analýzu k požadovaným cenným papierom slovenského emitenta aj s príslušnou technickou 

analýzou vývoja kurzu a objemov obchodovania s akciami tohto emitenta.   

VII. Údaje o rozdelení zisku alebo údaje o vyrovnaní straty 

Spoločnosť v roku 2019 vykázala hospodársky výsledok po zdanení - stratu vo výške  

97.109,17€, pričom ročné výnosy predstavovali celkom 423.460,40€ a ročné náklady 

spoločnosti dosiahli výšku 520.569,67€. Uvedený hospodársky výsledok - strata, bude umorená 

z nerozdelených ziskov z predchádzajúcich účtovných období na základe schválenia a 

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 
2017 2018 2019 

Výnosy Eur 1 787 294 
1 174 692 423 461 

 

Náklady Eur 1 296 380 990 221 520 570 

Zisk po zdanení 

/ strata  
Eur 490 914 184 471 -97 109 

a/ Vývoj štruktúry nákladov spoločnosti 

 

Skupina nákladov % podiel 

2017 

% podiel 

2018 

% podiel 

2019 

Nakupované služby 58,24 53,74 39,57 

Spotreba materiálu 2,08 1,13 1,91 

Osobné náklady 27,24 36,20 51,74 

Odpisy 1,57 1,71 2,53 

Ostatné prevádz. náklady, 

splatná daň z príjmov 

10,80 7,17 2,15 

Náklady na bank. poplatky 0,07 0,05 2,10 

 

 



 

 

 

 

b/ Vývoj štruktúry výnosov spoločnosti 

 

Skupina výnosov 
% podiel 

2017 

% podiel 

2018 

% podiel 

2019 

Tržby z obch. činnosti  

a súvisiacich služieb 
99,25 99,00 94,20 

Výnosy z finančných 

operácií 
- - - 

Výnosové úroky 0,07 0,29 1,05 

Ostatné finančné výnosy - - - 

Ostatné výnosy 0,68 0,71 4,75 

c/ Vývoj výsledkov hospodárenia (v Eur) 

 

Typ hosp. výsledku 2017 2018 2019 

Prevádzkový HV 490 914 184 471 -97 109 

HV z finančných operácií 0 0 0 

Mimoriadny HV 0 0000000 0 

 

 

Počas roka 2019 sa spoločnosť venovala činnostiam archivácie prijatej dokumentácie 

súvisiacej s bezodplatným prevodom cenných papierov a postupnému spracovávaniu zmlúv, 

pri ktorých je potrebné predchádzajúce udelenie súhlasu súdu. Počas celého roka sa spoločnosť 

venovala aj procesu odplatných  prevodov cenných papierov. 

 

d/ Návrh na umorenie straty 

 

Spoločnosť vykázala stratu vo výške 97.109 €.Vykázaná strata bude umorená z nerozdelených 

ziskov z predchádzajúcich účtovných období podľa schválenia a rozhodnutia valného 

zhromaždenia. 

 

  



 

 

VIII. Informácie o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii  

v nasledujúcom kalendárnom roku 

Spoločnosť v zmysle 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“) 

a na základe platnej licencie udelenej Národnou bankou Slovenska na poskytovanie 

investičných služieb vykonáva svoju podnikateľskú činnosť prioritne pre MH Manažment, a.s., 

ktorý je 100% - ným akcionárom spoločnosti.  

Aj v roku 2020 bude prebiehať dobeh procesu bezodplatných prevodov cenných papierov 

na štát. Postupne sa finalizuje spracovávanie  prijatých zmlúv z obchodných miest, pri ktorých 

je potrebné doložiť udelenie predchádzajúceho súhlasu súdu. Počas celého roka 2020 sa 

pracovníci spoločnosti budú venovať okrem iného aj archivácií dokumentácie pochádzajúcej 

zo zákonného procesu bezodplatných prevodov cenných papierov na štát. V rámci 

archivačných činností bude nutné postupne do zaraďovať všetku listinnú dokumentáciu do 

spisových obalov, pričom dokumentácia ku každej jednej zmluve s prevodcom ako aj ku každej 

inej žiadosti občana musí byť zatriedená v samostatnom spisovom obale. Vzhľadom na celkový 

počet prijatých zmlúv a žiadostí o výpis z obchodných miest (cca 200 tisíc) a aj vzhľadom na 

personálne kapacity spoločnosti predpokladáme dokončenie procesu  archivácie najskôr v roku  

2021. 

V prípade, ak by bola predložená požiadavka od nášho jediného akcionára, spoločnosti  

MH Manažment, a.s., je spoločnosť pripravená zabezpečovať aktívnu správu portfólia cenných 

papierov nadobudnutých v rámci zákonného procesu bezodplatných prevodov cenných 

papierov na štát. Rovnako, v prípade požiadavky jediného akcionára na zabezpečenie predaja 

týchto nadobudnutých akcií sme pripravení na realizáciu zobchodovania vybraných cenných 

papierov z jeho portfólia. 

Spoločnosť v roku 2020 plánuje vyvíjať kroky smerujúce k možnosti ponúknuť služby 

digitalizácie na komerčnej báze.  

Aj v roku 2020 naša spoločnosť plánuje poskytovať občanom možnosť zbaviť sa svojich 

bezcenných akcií ich prevodom na našu dcérsku spoločnosť DLHOPIS CP, s.r.o. Hlavnou 

charakteristikou tohto procesu odplatných prevodov je to, že náklady spojené s týmito 

prevodmi už uhrádza prevodca – občan sám, no zároveň sa však zbavuje povinnosti platenia 

ďalších poplatkov za vedenie majetkového účtu cenných papierov do ďalších rokov.  

Proces odplatných prevodov spoločnosť spustila v marci 2017 a za skoro trojročné obdobie  od 

začiatku poskytovania tejto služby pre občanov, nadobudla dcérska spoločnosť rozsiahlejšie 

portfólio cenných papierov.  Tým sa vytvára priestor a možnosť pre spoločnosť, pristúpiť 

v roku 2020 k aktívnej správe tohto portfólia cenných papierov.  



 

 

Snaha o naplnenie plánovaných a určených cieľov do budúcna je v súlade 

s vypracovanou a schválenou Stratégiou zachovania a rozšírenia hlavnej činnosti pre stredný 

a dlhodobý horizont. Hlavným cieľom do budúcna by malo byť poskytovanie komplexných 

investičných služieb v hlavnej miere orgánom štátnej a verejnej správy. Vzhľadom na uvedený 

hlavný cieľ stratégie, ako aj na plánovanú činnosť spoločnosti ako povereného člena 

k nezaradeným účtom cenných papierov vyplynula jednoznačne potreba dobudovania nášho 

informačného systému (ďalej len „IS OCP“) na plnohodnotný informačný systém pre 

obchodníka s cennými papiermi. Rozšírenie funkcionalít IS OCP slúžiacich na automatizáciu 

činností spojených s vykonávaním a evidenciou obchodných aktivít sme realizovali v roku 

2018. Spoločnosti sa týmto ako jedinému ,,štátnemu o.c.p.“ ponúka možnosť pokračovania 

poskytovania služieb pre občanov. V neposlednom rade investícia dobudovania IS OCP 

súvisela aj s možnosťou nadobudnutia nezaradenej evidencie majetkových účtov vyplývajúcej 

z nutnosti zosúladenia aktuálneho stavu evidencie Centrálneho depozitára cenných papierov 

SR, a.s.  s európskym nariadením CSDR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 909/2014 z  23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej 

únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ 

a nariadenia (EÚ) č. 236/2012), ktoré prinieslo nutnosť zavedenia plného členského princípu 

do Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. s ohľadom na vývoj procesu transformácie 

dvoch depozitárov v jeden centrálny depozitár. V roku 2020 preto spoločnosť plánuje uviesť 

dobudovaný IS OCP do produkčnej  prevádzky. 

Dobudovaním a spustením IS OCP je naša spoločnosť v prípade predloženej požiadavky 

od nášho jediného akcionára, spoločnosti MH Manažment, a.s., prípadne v zmysle zákona 

pripravená  využiť obrovský potenciál v prístupnosti našich služieb pre občanov v blízkej 

budúcnosti.  

Zároveň v zmysle platných zmlúv a dohôd je možné nadviazať na viac ako 4 ročnú 

bezproblémovú spoluprácu s obchodným partnerom Slovenská pošta, a.s. (ďalej len „pošta“), 

a teda aj na možnosť využívať vybrané pracoviská pobočkovej siete pošty aj v ďalšom období. 

V prípade vhodných podmienok na finančnom trhu vidíme aj veľký potenciál pre štát, na 

využitie služieb našej spoločnosti pri jeho prípadnom rozhodnutí umožniť zapojenie voľných 

finančných prostriedkov obyvateľstva do riadenia verejného dlhu formou ponuky emisie  

štátnych dlhopisov s nižšou menovitou  hodnotou, určenou pre bežných občanov (tzv. retailové 

dlhopisy). Práve naša vybudovaná obchodná sieť by dávala veľký predpoklad pre úspešné 

umiestňovanie týchto retailových dlhopisov obyvateľstvu. 

V nadväznosti na už vyššie uvedené skutočnosti možno konštatovať, že medzi 

najdôležitejšie ciele spoločnosti pre rok 2020 patrí vzhľadom na plánovaný proces 

transformácie depozitárov a nutnosť zosúladenia depozitných činností v Slovenskej republike 



 

 

s európskou legislatívou, plánovaná realizácia krokov k možnému nadobudnutiu nezaradenej 

evidencie majetkových účtov fyzických osôb. Aktuálne je spoločnosť pripravená nadobudnúť 

nezaradené majetkové účty do svojej klientskej evidencie. Vzhľadom na objem dát v tejto 

nezaradenej evidencii zváži spoločnosť investíciu do dobudovania IS OCP o držiteľskú 

evidenciu, čo by vzhľadom na poplatky súvisiace s klientskou evidenciou malo v budúcnosti 

dopad na značnú úsporu nákladov spoločnosti.  

Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. i napriek tomu, že aktívne pristupuje k zníženiu 

celkových nákladov v podobe zníženia počtu zamestnancov a zníženiu nákladov spojených 

s prevádzkovými nákladmi očakáva v kalendárnom roku 2020 záporný hospodársky výsledok. 

Spoločnosť však urobí všetko preto, aby bola táto strata čo možno najnižšia. Aj preto v roku 

2020 bude predstavenstvo realizovať opatrenia na diverzifikáciu rizík, zabezpečenie 

optimalizácie nákladov a maximálneho možného zhodnotenia voľných finančných 

prostriedkov spoločnosti.  

Cieľom predstavenstva spoločnosti, tak aj napriek plánovanej strate v roku 2020, bude 

zabezpečenie udržania ekonomickej stability spoločnosti najmä s cieľom ďalšieho možného 

rozvoja spoločnosti a tým aj budúcich kladných hospodárskych výsledkov. Zároveň bude 

spoločnosť dôsledne sledovať, aby nedošlo k uplatneniu ustanovení § 156 zákona č. 566/2001 

Z. z. Zákona o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, t.j. k odobratiu povolenia na poskytovanie investičných služieb. 

IX. Správa nezávislého audítora a finančná časť 

1. Správa nezávislého audítora vrátane overenia súladu výročnej správy s účtovnou 

závierkou 

2. Súvaha 

3. Výkaz ziskov a strát 

4. Poznámky k účtovnej závierke  

 

 

 

Prerokované v predstavenstve spoločnosti dňa 26.03.2020 a v dozornej rade spoločnosti dňa 

27.03.2020.  


