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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 od 24.01.2018 

                                                             

Hlaváčikova 23, 841 05 Bratislava 

 

Ing. Zuzana Humecká 

člen od 14.12.2010 

                                                             

Drietoma 387, 913 03  Drietoma 

 

Ing. Alexandra Pápešová 
člen od 24.01.2018  

 

Lesná 491/3, 941 48 Podhájska 

 

Ing Martin Wiedermann           Moyzesova 6, 811 05 Bratislava 

predseda do 23.01.2018 

 

Ing. Miloslav Michalík 

člen do 23.01.2018 

                                                             

Hlaváčikova 23, 841 05 Bratislava 

 

 

Dozorná rada 

 

Mgr. Alena Nemečkayová 

predseda od 20.12.2018  

 

Bučinová 12, 821 07  Bratislava  

Ing. Štefan Čarný 

člen od 06.05.2014 

 

Muškátová 14, 821 01 Bratislava 

 

 

JUDr. Veronika Hajnala 

člen od 05.12.2018 

Račianska 145, 831 05  Bratislava  

 

 

JUDr. Ján Cilli  

predseda do 04.12.2018  

 

Kvetná 1027/16, Bratislava 821 08 

 

 

Mgr. Alena Nemečkayová  

člen do 19.12.2018 

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 

 

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 DLHOPIS, o.c.p., a.s. ( ďalej len „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. Na základe 

udeleného povolenia spoločnosť realizovala postúpenie pokynov klientov – fyzická osoba – 

na účel ich vykonania. Spoločnosť vykonávala svoju podnikateľskú činnosť najmä pre 

spoločnosť MH Manažment, a.s., t.j. pre 100%-ného akcionára spoločnosti. 

Na základe kvalifikovaného odhadu evidovala spoločnosť k 31.12.2017 približne 

40.000 obchodných prípadov pri ktorých nebola zdigitalizovaná dokumentácia. Z toho 

dôvodu sa počas prvého polroku 2018 spoločnosť zamerala najmä na činnosti súvisiace 

s dobehom zákonného procesu bezodplatných prevodov cenných papierov na štát. Snahou 

spoločnosti bolo urobiť všetko preto, aby bola v rámci prvého polroku 2018 zdigitalizovaná 

všetka zostávajúca dokumentácia súvisiaca so zákonným procesom bezodplatných prevodov 

cenných papierov. Proces digitalizácie bol ukončený 18.07.2018, pričom od 01.01.2018 do 

18.07.2018 bolo zdigitalizovaných viac ako 720.000 ks strán formátu A4 dokumentácie.   

V súvislosti so zdigitalizovanou dokumentáciou zabezpečovali pracovníci spoločnosti 

v priebehu celého roka 2018 aj proces archivácie spracovaných zmlúv a k nim prislúchajúcej 

dokumentácie. Pracovníci zaraďovali všetku listinnú dokumentáciu do spisových obalov.  



 

 

Vzhľadom na celkový počet prijatých zmlúv a žiadostí o výpis z obchodných miest a k nim 

prislúchajúcej korešpondencie (cca 200 tisíc), pričom každá si podľa aktuálne platnej 

legislatívy žiada samostatný spisový obal, predpokladáme vykonávanie týchto archivačných 

činností aj v priebehu celého roka 2019.  

Okrem vyššie spomenutej agendy digitalizácie a archivácie sa spoločnosť počas celého 

roku 2018 aktívne venovala procesu prevodov cenných papierov za poplatok. Túto možnosť 

sprístupnila naša spoločnosť občanom v roku 2017, čím umožnila a stále umožňuje občanom 

zbaviť sa nechcených cenných papierov za poplatok. Spoločnosť zaregistrovala zvýšený 

dopyt po tejto službe najmä začiatkom roka 2018, keď boli občanom doručené faktúry zo 

strany Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a koncom roka 2018 vzhľadom na 

blížiacu sa fakturáciu zo strany Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. Celkovo 

v roku 2018 požiadalo o prevod cenných papierov viac ako 550 občanov.   

Úvodom roka sa spoločnosť intenzívne venovala aj implementácii smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa 

mení smernica 2002/92/ ES a smernica 2011/61/EÚ (ďalej len „MiFID II.“) do interných 

postupov a činností spoločnosti. Vzhľadom na náročnosť a komplexnosť uvedenej 

problematiky bola pri implementovaní novej regulácie investičných služieb a aktivít 

subjektov na trhu významnou pomocou Analýza dopadov vypracovaná ultimom roka 2017 

Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi. Obsahom uvedenej analýzy bolo zhodnotenie 

interných procesov, dokumentov a obchodnej činnosti spoločnosti z hľadiska regulácie 

MiFID II. 

V priebehu prvého štvrťroku boli realizované kroky v rámci prebiehajúceho verejného 

obstarávania formou verejnej súťaže na dobudovanie aktuálne používaného informačného 

systému (ďalej len „IS OCP“) na plnohodnotný systém obchodníka s cennými papiermi. 

Začiatkom januára prebehlo otváranie a vyhodnotenie ponúk, pričom do verejnej súťaže sa 

zapojil jediný uchádzač. Koncom januára bola uchádzačovi zaslaná žiadosť o vysvetlenie, 

resp. doplnenie dokladov, na ktorú uchádzač v nasledujúcich dňoch doručil vysvetlenie 

a doplnenie predložených dokladov. Na základe podkladov bola dňa 14.2.2018 vydaná 

Informácia o výsledku vyhodnotenia súťaže a zabezpečené oznámenie o prijatí ponuky 

v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Dňa 

5.3.2018 bola podpísaná zmluva o dielo na dobudovanie IS OCP, ktorá bola v súlade so 

zákonom č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov zverejnená v Centrálnom registri 

zmlúv.  

Na základe podpísanej zmluvy o dielo sa v priebehu druhého štvrťroku uskutočnili 

stretnutia pracovníkov spoločnosti s dodávateľom diela za účelom bližšej špecifikácie 

a konfigurácie požiadaviek na funkcionalitu IS OCP. Po dodaní dobudovaného diela (mesiace 



 

 

máj a jún) prebehlo na strane spoločnosti interné testovanie. Za účelom doladenia dodaného 

systému prebiehali informačné, ako aj technické stretnutia počas celého druhého polroku 

2018.    

Koncom mesiaca marec spoločnosť skompletizovala všetky podklady k Valnému 

zhromaždeniu. Všetky príslušné dokumenty boli v súlade so stanovami spoločnosti 

prerokované a schválené štatutárnym a kontrolným orgánom spoločnosti.  

Spoločnosť sa intenzívne venovala aj otázke dopadov nového zákona o ochrane 

osobných údajov v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 

a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 (ďalej len „GDPR“), kde pre účely 

zapracovania komplexnej problematiky zabezpečila spoločnosť vypracovanie právnej 

analýzy, z ktorej pre spoločnosť vyplynulo množstvo úloh. Realizácia všetkých krokov pre 

zosúladenie sa s novou legislatívou prebiehala v mesiacoch apríl a máj. Spoločnosť pre 

dosiahnutie súladu s novou legislatívou upravila všetky tlačivá, zabezpečila informovanie 

občana o ochrane osobných údajov, zapracovala zmeny do interných aj všeobecných 

postupov, zabezpečila interné školenie pre pracovníkov spoločnosti a vypracovala novú 

bezpečnostnú smernicu.    

V máji sa pracovníci spoločnosti zamerali na prípravu odovzdávania ďalšej časti 

dokumentácie spojenej so zákonným procesom bezodplatných prevodov cenných papierov na 

štát nášmu 100% akcionárovi. Odovzdanie pripravenej časti dokumentácie bolo vzhľadom na 

technické a personálne kapacity tak na strane odovzdávajúceho ako aj preberajúceho 

realizované v priebehu mesiaca júl. 

V júni sa zástupcovia spoločnosti zúčastnili na konferencii „Kapitálový trh 2018“ 

venovanej problematike dlhopisov, ktorú organizovala Asociácia obchodníkov s cennými 

papiermi. Z dôvodu významnosti a aktuálnosti témy danej konferencie sa spoločnosť rozhodla 

participovať na organizácii konferencie ako jeden z partnerov.  

V súlade so schválenou a prijatou Stratégiou zachovania a rozšírenia hlavnej činnosti 

spoločnosti v strednom a dlhodobom horizonte a tiež v nadväznosti na pripravovanú 

transformáciu a konsolidáciu kapitálového trhu v prospech jediného centrálneho depozitára 

v rámci Slovenskej republiky založeného na plnom členskom princípe realizovala spoločnosť 

prípravné kroky na možné prevzatie nezaradenej evidencie majetkových účtov cenných 

papierov fyzických osôb do vlastnej evidencie. Spoločnosť analyzovala jednotlivé kroky 

súvisiace s prevzatím vybraných činností Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., 

ďalej zabezpečila vypracovanie návrhu možnosti IT architektúry prevzatia nezaradenej 

evidencie, ako aj s tým súvisiacich riešení, pričom prerokovanie vyššie uvedenej možnosti 

a prislúchajúcich krokov prebehlo v priebehu mesiaca júl.  

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/smernica-europskeho-parlamentu-rady-eu-2016680


 

 

Ultimom júla spoločnosť finalizovala kroky vedúce k upgrade evidenčného 

informačného systému Nuntio zahŕňajúceho rekonfiguráciu modulov a procesov, migráciu 

databázy a zapracovanie aktualizovaného registratúrneho poriadku. Spustenie upgrade 

úspešne prebehlo k 1.8.2018 a v priebehu mesiaca sa doprecizovali jednotlivé nastavenia za 

účelom zefektívnenia budúcich výkonov spoločnosti v rámci činností archivácie 

a registratúry.  

Začiatkom septembra požiadala spoločnosť Národnú banku Slovenska o rozšírenie 

povolenia na vykonávanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb, 

nakoľko v súčasnej dobe sa povolenie vo vzťahu k vedľajšej službe podľa § 6 ods.2 písm. a) 

zákona o cenných papieroch výlučne vzťahuje len na úschovu listinných cenných papierov. 

Rozšírením licencie sa naša spoločnosť stane „plnohodnotným“ obchodníkom s cennými 

papiermi. Zároveň spoločnosť v priebehu decembra doručila Národnej banke Slovenska aj 

ďalšie doplňujúce doklady k žiadosti o rozšírenie povolenia na vykonávanie investičných 

služieb, investičných činností a vedľajších služieb. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska 

v tomto zmysle  očakávame v ultime prvého polroku 2019. 

V priebehu mesiaca október prebehli stretnutia s dodávateľom IS OCP za účelom 

vypracovania harmonogramu pre potenciálne nasadenie IS OCP do prevádzkového prostredia. 

Na základe harmonogramu a dohodnutých úloh zabezpečila spoločnosť vystavenie firemného 

certifikátu u príslušnej Certifikačnej autority, na základe ktorého následne úspešne otestovala 

pripojenie cez A2A rozhranie v testovacom prostredí Centrálneho depozitára cenných 

papierov SR, a.s. 

Vzhľadom k vyššie spomenutému úspešnému absolvovaniu certifikačných testov 

požiadala spoločnosť začiatkom novembra Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 

o zaregistrovanie našej spoločnosti ako používateľa do A2A prostredia. Centrálny depozitár 

cenných papierov SR, a.s. našej žiadosti vyhovel. 

Spoločnosť realizovala investície do rozšírenia funkcionality IS OCP Skener. Išlo najmä 

o rozšírenie funkcionality o vyhľadávanie, čiastkové zobrazovanie a tiež o podrobnú 

reportáciu úkonov v IS OCP Skener tak, aby bolo možné do budúcnosti ponúkať služby 

digitalizácie na komerčnej báze. Dobudovaný systém bol v rámci roku 2018 dodaný 

a v priebehu mesiaca november prebiehalo testovanie.  

V súvislosti s rozšírením funkcionality IS OCP Skener spoločnosť rokovala so 

zástupcami Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. o možnosti participácie na 

digitalizačných činnostiach pre Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Výsledkom 

predmetných jednaní bolo podpísanie Memoranda o vzájomnej spolupráci.   



 

 

V mesiaci november sprostredkovala naša spoločnosť predaj akcií pre svoju dcérsku 

spoločnosť DLHOPIS CP, s.r.o, ktorá podpísala Zmluvu o kúpe cenných papierov so 

spoločnosťou OSIVO a.s.  

V závere roka sa vybraní pracovníci zúčastnili na stretnutiach organizovaných 

Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi, kde boli riešené zásadné otázky kapitálového 

trhu, dopady regulácie MiFID II, zjednotenie tlačív využívaných subjektmi trhu v rámci 

klientskej dokumentácie a podobne.  

 

VII. Údaje o rozdelení zisku alebo údaje o vyrovnaní straty 

Spoločnosť v roku 2018 vykázala hospodársky výsledok po zdanení - zisk vo výške  

184 471,18 €, pričom ročné výnosy predstavovali celkom 1 174 691,82 € a ročné náklady 

spoločnosti dosiahli výšku 990 220,64 €. Uvedený hospodársky výsledok a návrh na jeho 

rozdelenie bude zúčtovaný 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 
2016 2017 

2018 

 

Výnosy Eur 2 088 084 1 787 294 1 174 692 

Náklady Eur 1 667 885 1 296 380 990 221 

Zisk po zdanení 

/ strata  
Eur 420 199   490 914 184 471 

a/ Vývoj štruktúry nákladov spoločnosti 

 

Skupina nákladov % podiel 

2016 

% podiel 

2017 

% podiel 

2018 

Nakupované služby 68,09 58,24 53,74 

Spotreba materiálu  0,51   2,08 1,13 

Osobné náklady 22,07 27,24 36,20 

Odpisy 2,09 1,57 1,71 

Ostatné prevádz. náklady, 

splatná daň z príjmov 

7,23 10,80 7,17 

Náklady na bank. poplatky 0,01 0,07 0,05 



 

 

 

b/ Vývoj štruktúry výnosov spoločnosti 

 

Skupina výnosov 
% podiel 

2016 

% podiel 

2017 

% podiel 

2018 

Tržby z obch. činnosti  

a súvisiacich služieb 
99,89 99,25 99,00 

Výnosy z finančných 

operácií 
- - - 

Výnosové úroky 0,11 0,07 0,29 

Ostatné finančné výnosy - - - 

Ostatné výnosy - 0,68 0,71 

c/ Vývoj výsledkov hospodárenia (v Eur) 

 

Typ hosp. výsledku 2016 2017 2018 

Prevádzkový HV  420 199 490 914 184 471 

HV z finančných operácií 0 0 0 

Mimoriadny HV 0 0 0000000 

 

 

Počas roka 2018 sa spoločnosť venovala činnostiam digitalizácie a 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. Ďalej 

spoločnosť vykonávala aktívne kroky pre rozšírenie povolenia Národnej banky Slovenska 

a zároveň riešila dobudovanie informačného systému spoločnosti na plnohodnotný systém 

obchodníka s cennými papiermi.   

Z vyššie uvedenej analýzy vývoja nákladov a výnosov je zrejmé, že spoločnosť 

pokračovala v pozitívnom trende vývoja hospodárenia. 

 

d/  Návrh na rozdelenie zisku  

 

Zisk po zdanení :            184 471,18 € 

 

1. Povinný prídel do zákonného rezervného fondu : 

10%   18 447,12 € 

2. Prevod na účet nerozdelený zisk 2018 : 

87%  160 489,92 € 

3. Dividendy akcionára: 

  0%            0,00 €  



 

 

4. Prevod na sociálny fond         

 3%      5 534,14 € 

VIII. Informácie o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii  

v nasledujúcom kalendárnom roku 

Spoločnosť v zmysle Zákona  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 2019 bude prebiehať dobeh procesu bezodplatných prevodov cenných 

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

pri ktorých je potrebné doloženie nami vyžiadaných dokladov alebo udelenie 

predchádzajúceho súhlasu súdu. Počas celého roka 2019 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  2020. 

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 2019 plánuje vyvíjať kroky smerujúce k možnosti ponúknuť služby 

digitalizácie na komerčnej báze. Vzhľadom na tieto plánované činnosti bolo podpísané 

Memorandum s Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., na základe ktorého 

spoločnosť plánuje v roku 2019 vykonať nevyhnutné technické zmeny a úpravy systému 

a následne prostredníctvom dcérskej spoločnosti DLHOPIS CP, s.r.o. participovať na 

službách digitalizácie pre Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.  

Aj v roku 2019 naša spoločnosť plánuje poskytovať občanom možnosť zbaviť sa svojich 

nechcených cenných papierov 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 dvojročné 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 2019 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 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 roku 2019 preto spoločnosť plánuje uviesť dobudovaný IS OCP do produkčnej  prevádzky. 

 Dobudovaním a spustením IS OCP nadväzujeme na viac ako 4 ročnú bezproblémovú 

spoluprácu so Slovenskou poštou, a.s. (ďalej len „pošta“), a teda aj na možnosť využívať 

vybrané pracoviská pobočkovej siete pošty aj v ďalšom období. Práve tu vidíme obrovský 

potenciál v prístupnosti našich služieb pre občanov v blízkej budúcnosti. 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. 

Začiatkom septembra 2018 požiadala spoločnosť Národnú banku Slovenska o rozšírenie 

povolenia na vykonávanie investičných služieb a investičných činností a vedľajších služieb, 

nakoľko v súčasnej dobe sa povolenie vo vzťahu k vedľajšej službe podľa § 6 ods.2 písm. a) 

zákona o cenných papieroch výlučne vzťahuje len na úschovu listinných cenných papierov. 

Rozšírením licencie sa naša spoločnosť stane „plnohodnotným“ obchodníkom s cennými 

papiermi. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o rozšírení povolenia očakávame 

v priebehu prvého polroku roku 2019. 

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

najdôležitejšie ciele spoločnosti pre rok 2019 patrí získanie rozšírenia povolení na 



 

 

poskytovanie investičných činností a investičných služieb od Národnej banky Slovenska a tiež 

vzhľadom na plánovaný proces transformácie depozitárov a nutnosť  zosúladenia depozitných 

činností v Slovenskej republike s európskou legislatívou  ( 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) 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. očakáva v budúcom kalendárnom roku 2019 záporný 

hospodársky výsledok,  avšak spoločnosť urobí všetko preto, aby bola táto strata čo možno 

najnižšia.  Aj preto v roku 2019 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 2019 bude 

zabezpečenie udržania ekonomickej stability spoločnosti najmä s cieľom ďalšieho možného 

rozvoja spoločnosti a tým aj budúcich kladných hospodárskych výsledkov. 

 

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 26.03.2019 a v dozornej rade spoločnosti dňa 

27.03.2019.  


