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Príhovor predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa 
 
 

Vážený akcionár, Vážené dámy a páni. 
 
 
Rok 2013 bol pre Slovenskú konsolidačnú, a.s. pokračovaním snahy o prevzatie 
ďalších pohľadávok verejného sektora a následne ich efektívne vymáhanie, čo 
znamená napĺňanie zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení 
neskorších predpisov a pozitívne ovplyvňovanie verejných financií.  
 
V roku 2013 Slovenská konsolidačná, a. s. uzatvorila 11 zmlúv o postúpení 
pohľadávok s inštitúciami verejnej správy, a to s Finančným riaditeľstvom, so 
Správou finančnej kontroly Bratislava, so Sociálnou poisťovňou,  so Slovenskou 
záručnou a rozvojovou bankou, a. s., so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s., 
s Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky, a. s. a Dôverou zdravotnou 
poisťovňou, a. s. Na základe týchto zmlúv Slovenská konsolidačná, a. s. nadobudla  
143 652 pohľadávok voči 42 085 dlžníkom v nominálnej hodnote 342 341 tis. €.   
 
Efektívnym spravovaním pohľadávok sme udržali trend dosahovania kladného 
výsledku hospodárenia z obchodnej činnosti. Našimi hospodárskymi výsledkami tak 
opäť potvrdzujeme, že centralizácia správy pohľadávok je pre štát správnym 
riešením, ktoré prináša úsporu nákladov na jednej strane a zvýšenie výnosov 
z vymáhania pohľadávok na strane druhej. Cieľ, ktorý sme si na rok 2013 stanovili, 
t.j. zvýšiť úsilie o maximalizáciu dosahovaného výnosu pri udržaní nízkych 
prevádzkových nákladov, a ktorý sme premietli aj do podnikateľského plánu na rok 
2013, sme naplnili. Dosiahli sme úsporu v čerpaní nákladov a výsledkom 
hospodárenia spoločnosti za rok 2013 je zisk vo výške 1 671 tis. €. Výplatou dividend 
akcionárovi tak opätovne prispejeme k napĺňaniu štátneho rozpočtu.  
 
K 31.12.2013 Slovenská konsolidačná, a.s. spravuje vo svojom portfóliu 445 124 
pohľadávok voči 172 601 dlžníkom v nominálnej hodnote 2 552,52 mil. €. 
 
V súvislosti s preukázanou efektívnosťou našej spoločnosti pri správe a vymáhaní 
pohľadávok prevzatých z inštitúcií verejného sektora očakávame, že v nasledujúcom 
období, pri nevyhnutnom pokračovaní konsolidácie verejných financií, bude  
centralizovanie správy pohľadávok  verejného sektora pokračovať.  
 
Z dosiahnutých výsledkov je zrejmé, že Slovenská konsolidačná, a.s., ako 
špecializovaná spoločnosť na správu a vymáhanie pohľadávok, má všetky 
predpoklady profesionálne, odborne a spoľahlivo zvládnuť svoje úlohy  s pozitívnym 
prínosom pre štátny rozpočet. 
 
 
 

 
Ing. Michal Pôbiš, MBA 

     predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Slovenská konsolidačná, a. s. 
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1. Základné informácie o spoločnosti 
 
 
 
Slovenská konsolidačná, a.s. (ďalej aj „SK, a.s.“) 
bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 
26.10.1999 v zmysle ustanovení Obchodného 
zákonníka. 
 
Je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I. zápisom zo dňa 10.11.1999 
v oddieli Sa vložka č. 2257/B, IČO: 35776005. 
 
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. 
 
 
 
Základné imanie SK, a. s. k 31.12.2013 predstavovalo 1 660 000 €. 
 
 
 
 
 

2. Charakteristika činnosti spoločnosti v roku 2013 
 
 
 
V roku 2013 Slovenská konsolidačná, a. s. uzatvorila 11 zmlúv o postúpení 
pohľadávok s inštitúciami verejnej správy, a to s Finančným riaditeľstvom SR (ďalej 
len „FR SR“), so Správou finančnej kontroly Bratislava (ďalej len „SFK Bratislava“), 
so Sociálnou poisťovňou (ďalej len „SP),  so Slovenskou záručnou a rozvojovou 
bankou, a.s. (ďalej len „SZRB“), so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s. (ďalej 
len „VŠZP“), s Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky (ďalej len 
„EXIMBANKA“) a s Dôverou zdravotnou poisťovňou, a. s. (ďalej len „DZP“). Na 
základe týchto zmlúv Slovenská konsolidačná, a.s. nadobudla  143 652 pohľadávok 
voči 42 085 dlžníkom v nominálnej hodnote 342 341 768,59 €.   
 
 
Prehľad o počte prevzatých pohľadávok voči dlžníkom na základe uzatvorených 
zmlúv o postúpení pohľadávok je uvedený v nasledovnej tabuľke. 
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Inštitúcia 

Počet 
pohľadávo

k 

Počet 
dlžníko

v 

Nominálna 
hodnota v € 

Zmluva o postúpení 
pohľadávok 

Účinnosť 
zmluvy o 

postúpení 
pohľadávok 

FR SR 23 627 1 064 96 360 491,18 

Zmluva o postúpení daňových 
a colných nedoplatkov č. 
1/2013 22.6.2013 

SFK Bratislava 1 1 895 698,07  

Zmluva o postúpení 
pohľadávky štátu č. 
1/2013/SFK-BA  9.7.2013 

SP 639 634 21 524 423,91 

Zmluva o postúpení 
pohľadávok č. BA-
133635/2013 29.8.2013 

SZRB  38 19 5 798 502,52 

Zmluva o postúpení 
pohľadávok č. 1/2013/SZRB zo 
dňa 6.9.2013 10.9.2013 

SZRB  2 1 2 995 421,99 

Zmluva o postúpení 
pohľadávok č. 2/2013/SZRB zo 
dňa 28.8.2013 29.9.2013 

VŠZP  41 713 18 940 16 951 016,31 
Zmluva o postúpení 
pohľadávok č. 1/2013/VŠZP  8.10.2013 

VŠZP 6 345 635 5 558 632,88 

Zmluva o postúpení 
pohľadávok č. 2/2013/VŠZP-
KL  8.10.2013 

EXIMBANKA 21 16 1 192 363,45 

Zmluva o postúpení 
pohľadávok č. 1/2013/EXIM 19.11.2013 

FR SR 15 900 1 784 31 755 618,56 

Zmluva o postúpení daňových 
a colných nedoplatkov č. 
2/2013 7.12.2013 

FR SR 41 641 7 489 154 336 160,34 
Zmluva o postúpení daňových 
nedoplatkov č. 1/2013 7.12.2013 

DZP 13 725 11 502 4 973 439,38 
Zmluva o postúpení 
pohľadávok č. 1/2013/DZP  20.12.2013 

 

 

SK, a.s. okrem správy a vymáhania pohľadávok z vlastného portfólia zabezpečuje aj 
vymáhanie pohľadávok, ktoré boli v roku 2003 postúpené Slovenskej záručnej 
a rozvojovej banke, a.s. na základe zmlúv o postúpení pohľadávok. Z postúpených 
pohľadávok bola ku dňu 31.12.2013 vymožená čiastka 723.423,49 €, o ktorú sa 
zároveň zvýšila odplata za postúpené pohľadávky.  
 
V rámci práce s pohľadávkami je posudzovaná a vyhodnocovaná účinnosť 
postúpenia týchto pohľadávok. Podľa článku III. bod 4. uvedených zmlúv, v prípade, 
ak postupník alebo postupca po uzavretí dodatku k tejto zmluve zistí, že pohľadávka 
nebola účinne postúpená na postupníka z dôvodu, že ešte do dňa účinnosti jej 
postúpenia v plnom rozsahu alebo čiastočne zanikla splnením alebo započítaním 
alebo z iného právneho dôvodu, postupca bezodkladne vráti postupníkovi príslušnú 
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odplatu za pohľadávku (ak pohľadávka v celom rozsahu zanikla), prípadne 
zodpovedajúcu (alikvótnu) časť príslušnej odplaty za pohľadávku (ak pohľadávka 
zanikla iba čiastočne), na účet postupníka uvedený v záhlaví zmluvy. Proces 
preverovania účinkov postúpenia neustále pokračuje a v rámci práce s pohľadávkami 
sú získavané nové informácie o ich stave, či už od konajúcich exekútorov, dlžníkov, 
notárov ako súdnych komisárov alebo samotnej VŠZP.  
 
SK, a.s. ako verejný obstarávateľ realizovala, resp. začala v roku 2013 realizovať 
viac ako 30 zákaziek obstaranie tovarov a služieb nevyhnutných pre chod 
a fungovanie spoločnosti. Podlimitných resp. podprahových zákaziek bolo 11, zvyšné 
boli zákazky z nízkou hodnotou, resp. zákazky do 20 000,- € (30 000,- €). 
Predmetom obstarania boli napr.: elektrická energia, zemný plyn, brigádnicky servis, 
audítorské služby a poradenstvo, batériový zdroj nepretržitého napájania, mobilný 
operátor, nové funkcionality v rámci informačného systému, klimatizačné jednotky, 
výpočtová technika a jej príslušenstvo, služby v poskytovaní ekonomických 
informácií, telekomunikačné služby. 
 
 
 

 

3. Výsledky hospodárenia v roku 2013  
 

V súlade s podnikateľským plánom na rok 2013, ktorý bol schválený Valným 
zhromaždením spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. dňa 11.7.2013 bol 
primárnym cieľom spoločnosti v roku 2013 sústrediť svoju činnosť na efektívne 
spravovanie a vymáhanie pohľadávok, ktoré SK, a.s. nadobudla v predošlých rokoch 
do svojho majetku. Spoločnosť sa kontinuálne koncentrovala aj na prevzatie ďalších 
skupín pohľadávok do svojho portfólia predovšetkým zo zdravotných poisťovní, ako 
aj ďalších pohľadávok z inštitúcií verejného sektora. 
 
Efektívnym spravovaním pohľadávok mala spoločnosť dosiahnuť kladný výsledok 
hospodárenia z obchodnej činnosti, t.j. z realizácie pohľadávok ovplyvnenej 
adekvátnymi prevádzkovými nákladmi a výnosmi. V rámci peňažných tokov, mala 
SK, a.s. vytýčený cieľ dosiahnuť taký čistý príjem, ktorý jej zabezpečí finančné krytie 
personálnych a ostatných vlastných prevádzkových výdavkov, ktoré sú nevyhnutné 
na fungovanie spoločnosti. 
 
Rôznorodosť portfólia pohľadávok v SK, a. s. má za následok, že každej skupine 
pohľadávok je venovaná individuálna pozornosť v nadväznosti na ich pôvod, ako aj 
legislatívnu úpravu umožňujúcu ich spravovanie. Tejto skutočnosti bol podriadený aj 
podnikateľský plán uvažujúci s realizáciou pohľadávok s tým cieľom, aby SK, a.s. 
dosiahla požadované výnosy z obchodnej činnosti.   
 
Na základe dosiahnutých výsledkov hospodárenia je možné konštatovať, že 
vytýčené zámery SK, a.s. sa podarilo naplniť. V čerpaní prevádzkových nákladov 
bola dosiahnutá úspora.   
 
Portfólio pohľadávok v aktívach bilancie síce celkovo pokleslo k 31.12.2013  
o 7 806 tis. € a to predovšetkým z dôvodu splátok pohľadávok, ako aj odpisu 
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nedobytných pohľadávok do strát, avšak v priebehu roku spoločnosť nadobudla ďalší 
objem pohľadávok, predovšetkým zo zdravotnej poisťovne VŠZP. 
 
Celkové cash príjmy spoločnosti dosiahli 16 298 tis. €, pričom dominantnú časť 
príjmov tvorili príjmy z realizácie a vymáhania pohľadávok (16 103 tis. €). Výdavky 
predstavovali 10 875 tis. €.  

 
 

 
3.1 Analýza hospodárenia spoločnosti a hospodársky výsledok  

 
Výnosy z hospodárskej činnosti sa týkali vysporiadania a vymáhania pohľadávok. 
Celkové zinkasované prostriedky z realizácie pohľadávok (bez vrátených poplatkov 
a úhrad trov súdnych konaní) dosiahli k 31.12.2013 sumu 16 103 tis. € 
v nasledovnom členení: 

- príjmy z postúpenia pohľadávok 779 tis. €,  
- príjmy z daňových pohľadávok 3 936 tis. €, 
- príjmy od dlžníkov zo spoločnosti Veriteľ, a.s. 899 tis. €, 
- príjmy z colných pohľadávok 18 tis. €,  
- príjmy z pohľadávok zo Sociálnej poisťovne 4 222 tis. €, 
- príjmy z pohľadávok prevzatých z policajného zboru 213 tis. €, 
- príjmy z pohľadávok zo zdravotných poisťovní 4 320 tis. €, 
- príjmy z ostatných pohľadávok 1 716 tis. €. 
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Výsledkom hospodárenia spoločnosti k 31.12.2013 bol zisk vo výške  
1 671 tis. €.  
 
Výnosy celkom 14 457 tis. € 

Výnosy z hospodárskej činnosti 14 394 tis. € 
Výnosy z finančnej činnosti 63 tis. € 
  

Náklady celkom 12 784 tis. € 

Náklady z hospodárskej činnosti  12 780 tis. € 
v tom: tvorba opravných položiek k pohľadávkam 8 696 tis. € 
           náklady na vymáhanie pohľadávok 128 tis. € 
           rozpustenie rezerv 
           ostatné všeobecné prevádzkové náklady 

- 2 328 tis. € 
 6 368 tis. € 

  
Náklady z finančnej činnosti 4 tis. € 
  

Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti 1 614 tis. € 
Výsledok hospodárenia z fin. činnosti 59 tis. € 
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 
(pred zdanením) 

1 673 tis. € 

Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 tis. € 
  

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 
(po zdanení) 

1 671 tis. € 

  

Výsledok hospodárenia z mimor. činnosti 0 tis. € 
  

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie 

1 671 tis. € 
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3.2 Štruktúra majetku a zdroje jeho krytia 
 

Celková brutto bilančná hodnota majetku SK, a.s. predstavovala k ultimu 
hodnoteného obdobia výšku 586 550 tis. €. Po korekcii oprávkami a opravnými 
položkami v objeme 530 963 tis. € dosiahla výsledná netto bilančná hodnota výšku 
55 587 tis. €.  
 
SK, a. s. spravovala k 31.12.2013 portfólio pohľadávok v celkovej brutto bilančnej 
hodnote 155 739 tis. €.   
 
Brutto hodnota dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v objeme 
388 451 tis. € je ovplyvnená predovšetkým prevzatým záporným vlastným imaním 
KBB, š. p. ú. Opravná položka k tomuto nadobudnutému majetku je na 99,9% 
zúčtovaná.  
 

 

Druh majetku 
Zostatková netto 

hodnota  k 31.12.2013 
(tis. €) 

Štruktúra majetku (%) 

Dlhodobý hmotný majetok 1 077,1 1,94% 
Dlhodobý nehmotný majetok 25,5 0,05% 

Pohľadávky 12 124,0 21,81% 
Finančné účty 42 345,0 76,17% 
Časové rozlíšenie 15,5 0,03% 

   

MAJETOK SPOLU 55 587,1 100% 

 
  

Vlastné imanie spoločnosti dosiahlo k 31.12.2013 objem 20 756 tis. €. Celkový objem 
záväzkov a rezerv dosiahol ku koncu roka 2013 hodnotu 34 831 tis. €, pričom 
pozostával z rezerv na prebiehajúce a potenciálne súdne spory a z krátkodobých, 
resp. dlhodobých záväzkov vyplývajúcich z obchodnej činnosti.  
 
 

Zdroje krytia majetku 
Objem k 31.12.2013 

(tis. €) 
Štruktúra zdrojov (%) 

Vlastné imanie 20 756,0 37,34% 
z toho: základné imanie 1 660,0  
           fondy 17 148,0  
           VH minulých rokov 277,0  
            VH účtovného obdobia  1 671,0  

Záväzky 34 831,0 62,66% 
z toho: rezervy  33 610,0  
          dlhodobé záväzky 286,0  
          krátkodobé záväzky 935,0  

Časové rozlíšenie 0,1 0,0% 

   
VLASTNÉ IMANIE 
A ZÁVÄZKY SPOLU 55 587,1 100% 
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3.3 Prehľad peňažných tokov (CASH-FLOW) 

 
Čisté peňažné toky spoločnosti tvorili k ultimu hodnoteného obdobia čiastku               
5 423 tis. €. Celkový objem peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov v roku 
2013 narástol z 36 922 tis. € na 42 345 tis. €.  
 
Primárnou čiastkou (98,8%) kladných peňažných tokov bol príjem z realizácie 
pohľadávok, pričom tento sa na celkovej hodnote podieľal objemom 16 103 tis. €. 
 
Ostatné príjmy tvorené z výnosových úrokov z vkladov v bankách, prenájmu 
kancelárií, vrátených súdnych poplatkov a preddavkov dosiahli spolu 195 tis. €. 
 
Celkové výdavky spoločnosti za rok 2013 predstavovali 10 875 tis. €, pričom 
najväčšou výdavkovú položku tvorila odplata za postúpené pohľadávky zo zdravotnej 
poisťovne VŠZP a ďalších inštitúcii verejného sektoru (3 420 tis. €). Ďalšou nemenej 
významnou položkou bolo vyplatenie dividend akcionárovi v objeme 1 175 tis. €.  
 
Ostatné prevádzkové výdavky spoločnosti predstavovali 6 280 tis. €. Tvorili ich 
personálne a ostatné prevádzkové náklady. SK, a.s. však dosiahla v priebehu roku 
2013 také príjmy, ktoré zabezpečili finančné krytie uvedených nákladov. 
 
 
Cash-flow Objem v tis. € k 31.12.2013 

Stav peňažných prostriedkov k 1.1.2013 36 922 

  
Príjmy  
Príjem z realizácie pohľadávok 16 103 
Príjem z výnosových bankových úrokov 14 
Príjem iný (prenájom, vrátené súdne poplatky) 181 
Spolu 16 298 

  
Výdavky  
Personálne výdavky 5 275 
Ostatné prevádzkové výdavky  946 
Obstaranie majetku 59 
Dividendy 
Odplata za post. pohľadávky 

1 175 
3 420 

Spolu 10 875 

  
Čisté peňažné toky 5 423 

Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2013 42 345 
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Akcionár spoločnosti (MF SR) schválil v podnikateľskom pláne dosiahnuť v roku 2013 
zisk. Tento zámer sa splnil a na rokovanie valného zhromaždenia je pripravený návrh 
na rozdelenie zisku, ktorý uvažuje s výplatou dividend akcionárovi vo výške 
1 361 tis. €. Zároveň suma 310 tis. € je určená na ďalšie rozdelenie podľa 
rozhodnutia valného zhromaždenia. O skutočnom rozdelení zisku rozhodne akcionár 
na valnom zhromaždení, na ktorom bude schválený predmetný výsledok 
hospodárenia dosiahnutý za rok 2013. 

 
 

 
3.4 Finančné investície a krátkodobé cenné papiere 

 
 
SK, a.s. vlastní majetkové účasti (listinné akcie v počte 32 000 ks v menovitej 
hodnote jednej akcie 33,2 €, t.j. v celkovej hodnote 1 062 400 EUR) spoločnosti 
Považské strojárne LETECKÉ MOTORY, a.s. v konkurze. Spoločnosť je v konkurze 
na základe rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I. Správca konkurznej podstaty 
podal dňa 9.10.2012 návrh na zrušenie konkurzu. Okresný súd Bratislava I v 
konkurznej veci úpadcu zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu po splnení 
konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.10.2013.  
 
 

3.5 Údaje o skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému 
sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia 

 
V tomto období nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by ovplyvnili zostavenie účtovnej 
závierky. 
 

 

4. Systém vnútornej kontroly v SK, a. s. 
 

Uplatňovanie vnútorného kontrolného systému v podmienkach spoločnosti bolo 
v roku 2013 realizované v súlade s hlavnými cieľmi jej obchodnej činnosti. Odborným 
útvarom pre výkon vnútornej kontroly je odbor vnútorného dozoru. Jeho činnosť bola 
v hodnotenom období riadená plánom kontrolnej činnosti schváleným dozornou 
radou, pokynmi predsedu dozornej rady, predstavenstva a generálneho riaditeľa. 
Zameranie vnútornej kontroly bolo orientované na rozhodujúce oblasti činnosti  
SK, a. s. v nadväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy. 
 
V oblasti správy a vymáhania pohľadávok bol vykonaný audit vymáhania pohľadávok 
SK, a. s. voči dlžníkom v likvidácii a audit výkonu záložného práva formou 
dobrovoľnej dražby. Analyzovaný a vyhodnotený bol priebeh likvidácií, ktoré 
predstavovali prevažne dlhodobé konania voči nemajetným dlžníkom, resp. 
s majetkom nepatrnej hodnoty. Kontrolou bol zaznamenaný slabý záujem likvidátorov 
o spoluprácu s SK, a. s. Predmetom auditu bolo tiež preverenie výkonu záložného 
práva formou dobrovoľnej dražby so zameraním na dodržiavanie postupov 
zodpovedných zamestnancov a vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov uplatnením 
tohto inštitútu. Ďalšou kontrolou bol preverený stav vymáhania a riešenia pohľadávok 
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splácaných dlžníkmi v splátkach, platobná disciplína dlžníkov s udeleným súhlasom 
splatenia dlhu v splátkach, dodržiavanie postupov zamestnancov pri riešení 
neplnenia splátkového kalendára a zabezpečenie pohľadávok pred premlčaním.  
Dodržiavanie vnútorných predpisov pri realizácii individuálnych nedaňových odpisov 
pohľadávok bolo monitorované procesnou kontrolou vykonávanou pred ich 
schválením kompetentným orgánom spoločnosti.  
 
Na úseku obchodnej činnosti bol pri verejnom výberovom konaní o najvhodnejšie 
ponuky na odplatné postúpenie vybraných pohľadávok (VVK 2013) hodnotený celý 
priebeh konania v porovnaní so stanovenými podmienkami, pravidlami súťaže a s 
príslušným vnútorným predpisom spoločnosti. Následne bola kontrole podrobená aj 
realizácia uvedeného výberového konania s cieľom preverenia uzavretých 
zmluvných dokumentov v nadväznosti na vyhlásené podmienky a výsledok súťaže 
vrátane kontroly splnenia dohodnutých povinností zmluvnými stranami. 
 
Na úseku verejného obstarávania bolo dvomi kontrolami preverené zadávanie 
zákaziek na dodávky tovarov a poskytnutie služieb súvisiacich s informačno-
komunikačnými technológiami a zadávanie zákaziek nízkych hodnôt na dodávky 
tovarov a poskytnutie služieb vo všetkých oblastiach činnosti spoločnosti. Ďalšie 
kontroly boli zamerané na priebeh verejných obstaraní - podlimitných zákaziek na  
poskytnutie audítorských a poradenských služieb, dodávky zemného plynu, 
elektrickej energie a batériového zdroja nepretržitého napájania ako aj podprahových 
zákaziek na poskytnutie poisťovacích služieb, služieb a prác súvisiacich s doplnením 
funkcií do informačného systému pre procesnú správu pohľadávok, upratovacích 
služieb a služieb mobilného operátora na hlasové a dátové služby. 
 
Na ekonomickom úseku bolo preverené dodržiavanie vnútorných predpisov pri 
čerpaní finančných prostriedkov na reprezentáciu, najmä spôsob tvorby, zásady 
a účely ich čerpania. 
 
Výsledné materiály o vykonaných kontrolách boli predložené predstavenstvu  
a dozornej rade. Odporučenia preverujúcich a prijaté opatrenia z vykonaných kontrol 
mali za cieľ najmä skvalitniť systém činnosti v preverovaných oblastiach, dopracovať 
pracovné postupy a spresniť povinnosti zamestnancov upravené vo vnútorných 
predpisoch. 
 
Dozorná rada, ako najvyšší kontrolný orgán spoločnosti, prerokovala výsledné 
materiály z vykonaných kontrol, potvrdila navrhnuté opatrenia smerujúce k zlepšeniu 
činnosti preverovaných úsekov, následne hodnotila plnenie týchto opatrení a ich 
účinnosť. 
 
V rámci kontroly podnikateľskej činnosti a finančného hospodárenia spoločnosti 
dozorná rada prerokovala a odporučila valnému zhromaždeniu schváliť 
podnikateľský plán na rok 2013 a pravidelne hodnotila jeho plnenie. Pred zasadnutím 
valného zhromaždenia  dozorná rada preskúmala riadnu individuálnu účtovnú 
závierku k 31.12.2012, návrh na rozdelenie zisku za rok 2012 a posúdila Výročnú 
správu SK, a.s. za rok 2012. Prerokovala a odporučila valnému zhromaždeniu 
schváliť návrh audítora na overenie účtovnej závierky za roky 2013 a 2014. 
Dozorná rada v štvrťročných intervaloch posudzovala výsledky vo vymáhaní a stave 
pohľadávok v portfóliu spoločnosti.  
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V oblasti pôsobnosti týkajúcej sa pravidiel obchodnej činnosti SK, a. s., a tiež 
právomoci posúdenia významných finančných a iných obchodných transakcií 
dozorná rada v zmysle Kompetenčného poriadku schválila odplatné postúpenie 
pohľadávok SK, a. s. voči siedmim dlžníkom v rámci verejného výberového konania 
VVK 2013.  
Dozorná rada sa zaoberala informáciou predstavenstva o dôvodoch späťvzatia 
žaloby vedenej na Krajskom súde v Košiciach proti Železničnej spoločnosti 
Slovensko, a. s. a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, ktorých hlavným 
akcionárom je tiež Slovenská republika.  
 
Dozorná rada prerokovala a schválila novelizovanú vnútornú smernicu upravujúcu 
postup pri verejnom obstarávaní zákaziek v podmienkach SK, a. s., do ktorej boli 
zapracované legislatívne zmeny obsiahnuté v novele zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní účinnej dňom 1.7.2013. Zároveň bol prepracovaný systém 
verejného obstarávania v SK, a. s., ktorý vyplynul z praktických poznatkov 
zaznamenaných najmä vnútornou kontrolou. V nadväznosti na tento vnútorný 
predpis bol schválený Dodatok č. 4 ku Kompetenčnému poriadku, v rámci ktorého 
boli upravené kompetencie týkajúce sa finančných limitov pre rozhodovanie 
o požiadavke na predmet plnenia a  pre rozhodovanie o procesných úkonoch 
a zmluvných dokumentoch vo verejnom obstarávaní. 
 
 
 

5. Zloženie orgánov spoločnosti 
 
Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Jediným akcionárom  
je Ministerstvo financií Slovenskej republiky. 
 
Predstavenstvo Slovenskej konsolidačnej, a.s. malo v roku 2013 nasledovné 
zloženie: 
 

 

 predseda – Ing. Michal Pôbiš, MBA  

 podpredseda – Ing. Roman Balko  

 člen – JUDr. Martin Lipovský  
 
 
Členovia dozornej rady: 
 

 Ing. Peter Pellegrini – predseda dozornej rady 

 Mgr. Pavol Gregorčok    

 Ing. Radko Kuruc, PhD.  

 Ing. Dušan Argaláš  

 Ing. Lubomír Dostálek - člen dozornej rady za zamestnancov 
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6. Informácie zverejňované v súlade so stanovami SK, a. s. 
 

6.1. Informácia o prevode majetku 
 

Za hodnotené obdobie SK, a.s. neuskutočnila prevod majetkových účastí, ktorý 
podľa osobitných právnych predpisov alebo stanov  podlieha predchádzajúcemu 
súhlasu valného zhromaždenia alebo dozornej rady.  
  
 

6.2. Informácia o úveroch a pôžičkách 
 
Za hodnotené obdobie nebol poskytnutý úver, pôžička, nebol prevedený majetok ani 
užívaný majetok spoločnosti osobami uvedenými v § 196a Obchodného zákonníka 
a na ktoré sa podľa § 196a Obchodného zákonníka vyžaduje súhlas dozornej rady 
spoločnosti.  
 
 

6.3. Informácia o odmenách za výkon funkcie v predstavenstve 
a v dozornej rade 

 
Členom predstavenstva, vrátane predsedu predstavenstva, boli vyplatené v roku 
2013 odmeny, vrátane podielu na zisku, v celkovej výške 48 469,50€. 
  
Predseda a členovia dozornej rady, na ktorých sa vzťahuje zákon o štátnej službe,  
nepoberali odmenu počas celého roka 2013.  
 
Členom dozornej rady, na ktorých sa nevzťahuje zákon o štátnej službe, boli za rok 
2013 vyplatené odmeny, vrátane podielu na zisku v celkovej výške 15 041€. 
 
 

7. Informácie o predpokladanom vývoji činnosti SK, a.s. 
 

Rok 2014 znamená vo fungovaní SK, a. s. pokračovanie v nastúpenom trende 
efektívneho vymáhania pohľadávok verejného sektora, ktorý bude sprevádzaný aj 
úsporou na strane výdavkov štátneho rozpočtu, po sústredení vybraných pohľadávok 
po lehote splatnosti postúpením do SK, a. s. Tento trend je podporený predovšetkým 
v kontexte s novelou zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení 
neskorších predpisov, účinnej od 1.7.2013, podľa ktorej je možné postúpiť 
pohľadávku štátu, ktorá vznikla do 1.1.2011, pretože jej vymáhanie vlastnými 
prostriedkami správcu je neúčinné, a to právnickej osobe so 100% majetkovou 
účasťou štátu.  
 

 

 
 

Prílohami Výročnej správy Slovenskej konsolidačnej, a.s.za rok 2013 sú: 
 
Príloha č. 1: Správa nezávislého audítora 
Príloha č. 2: Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2013 
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