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SEVIS dlhodobo vy- 
hľadáva podnikateľ-
ské nápady a pro-
jekty, ktoré sa javia 
ako životaschopné 
a ponúkajú zaují-
mavú mieru výnosu 
a návratnosti vlože-
ných investícii. Táto 
činnosť je SEVISom 
prezentovaná ako 
„Dobrý biznis si pe-
niaze nájde“. 

Hľadanie iných ako bankových foriem financo-
vania podnikania 
spája nás a našich 
klientov a robí 
z nich našich part-
nerov.
Posledným príkladom je úspešne realizova-
ný projekt zameraný na spracovanie jemno-
zrnných železonosných druhotných surovín 
v Nižnej Slanej. Úpravárenský závod v Nižnej 
Slanej bol jediný závod na Slovensku, ktorý 
donedávna vyrábal pelety ako vsázku do vy-
sokých pecí na báze vlastnej suroviny – side-
ritovej rudy. Výrobný postup (suchá separácia, 
mletie sideritovej rudy a praženca, mokrá se-
parácia) využíval ako jediné energetické pa-

Rok 2011 lepší 
ako 2010
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SEVIS partner aj pre umenie

Akcie z 1. vlny - darovať či nedarovať?
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Zmeny v predstavenstve SEVIS, a.s.

Premena na euro a celé čísla

o NáS

Minulý rok bol pre slovenskú ekonomiku zlý, 
ten súčasný je o niečo lepší. Na rok 2011 máme 
celkom dobré správy. tou hlavnou dobrou 
správou je, že ekonomický rast s veľkou 
pravdepodobnosťou dosiahne minimálne 
3%. S trochou šťastia (ak sa v Nemecku nič 
nepokazí) môže náš HDP vzrásť aj o 4%. Eko-
nomické prognózy Európskej komisie, Medzi-
národného menového fondu aj slovenských 
analytikov sa zhodujú v tom, že náš rast bude 
dvojnásobný oproti priemeru Eurozóny a USA. 
Slovensko má malú otvorenú ekonomiku, kto-
rá veľmi citlivo reaguje na výkyvy dopytu vo 
veľkých štátoch Eurozóny, najmä Nemecka. 
A pretože nemecká ekonomika vykazuje neo-
čakávane dobrý nárast, nemeckí spotrebitelia 
budú ochotnejší kupovať autá a televízory vy-
robené na Slovensku.

Slovensko má duálnu ekonomiku. Vlajkové 
lode tvoria pobočky multinacionálnych spo-
ločností, ako sú Volkswagen, Peugeot-Citroen, 
Hyundai-Kia, Samsung, Siemens a pod. V zá-
vese za nimi sa plaví približne 90 000 malých 
a stredných podnikov, plus pár veľkých firiem, 
ktoré ešte zostali v domácom vlastníctve. Keď 
sa darí multinacionálom, bude sa dariť aj slo-
venským podnikom. Mnohé z nich majú pria-
me kooperačné väzby s veľkými firmami, iné 
zas profitujú nepriamo z ekonomického ožive-
nia, ktoré ťahá rastúci export. exporty by na 
budúci rok mohli v reálnom vyjadrení narásť 
o 5 až 10%, v nominálnom vyjadrení o 8 až 
13 %.

O niečo pomalšie bude rásť tzv. konečná 
spotreba domácností, ktorú si môžeme pri-
blížiť ako sumu platieb obyvateľstva za tovary 
a služby. V nominálnom vyjadrení narastie asi 
o 4%, v reálnom (t.j. po odpočítaní cenového 
nárastu) asi o 1%. Prečo bude rásť spotreba do-
mácností tak pomaly? Ekonomická kríza bola 
veľmi hlboká a priniesla niekoľko nečakaných 
dôsledkov. Jedným z nich je rast produktivity 
práce. Podniky dokážu urobiť rovnaký ob-
jem výroby s menším počtom zamestnancov. 
V podnikovej ekonomike je to fantastická vec. 
Z národohospodárskeho hľadiska ide o prob-
lém, pretože armáda nezamestnaných prudko 
narástla a nejaví tendenciu klesať. Vďaka rastu 
produktivity práce podniky nových zamest-
nancov veľmi nepotrebujú. Predpokladá sa, že 
aj na budúci rok bude miera nezamestnanosti 
kdesi medzi 13 a 14%.
Zotavovanie z krízy bude dlhé. dôležité však 
je, že začalo a má dobré perspektívy.

Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.
balaz@sevis.sk

Dňa 22.11.2010 rozhodlo valné zhromaždenie spoločnosti SEVIS, a.s. o zmenách v štatutárnych 
orgánoch spoločnosti. Na post predsedu predstavenstva bol zvolený doterajší člen predstaven-
stva Pavol Prekop a vymení tak Adriana Schnierera, ktorý naďalej zostáva v predstavenstve 
spoločnosti. Ďalšou zmenou je výmena na poste druhého člena predstavenstva. Danica Michalk-
ová zasadne do dozornej rady spoločnosti a v predstavenstve ju vymení doterajší člen dozornej 
rady Miroslav Bróz. 

SIDERIT - dobrý biznis si peniaze našiel

SeViS sa stal generálnym partnerom veľkolepého hudobno-tanečného diela slovenského 
skladateľa dušana rapoša Pietro e lucia. Rocková opera  „PIETRO E LUCIA“ je unikátnym pro-
jektom, v ktorom účinkuje viac ako 150 umelcov z 8 krajín sveta. Svetová premiéra tohto uni-
kátneho umeleckého diela bude 2. decembra v Prahe, v Tesla Aréne. Následne dielo vyráža na 
trojročné európske a neskôr celosvetové turné.  (viac na strane 3)

Podľa nového cenníka platného od 1.1.2011 bude Centrálny depozitár fakturovať poplatky za 
všetky účty majiteľov cenných papierov, na ktorých sú cenné papiere v objeme menovitých hod-
nôt nad 35€. Zjednodušene to znamená, že faktúru dostane každý, kto má na účte viac ako jednu 
akciu z kupónovej privatizácie. (viac na strane 4)

Je potrebné si uvedomiť, že Zákon o euro platil len pre premenu na euro. Preto je v budúcnosti  
potrebné rešpektovať dikciu Obchodného zákonníka o tom, že vklady a menovité hodnoty akcií 
musia byť vyjadrené ako celé číslo. (viac na strane 4)

livo zemný plyn a vstupnou surovinou bola 
sideritová ruda, ťažená hlbinným spôsobom, 
čo v tej dobe spôsobovalo, že prevádzka bola 
energeticky veľmi náročná.

Naši partneri z ECO - GLOBALu sa dlhodobo po-
hrávali s myšlienkou využitia a ďalšieho spra-
covania odpadov, ktoré produkujú hutnícke 
kombináty. Takéto odpady hutnícke kombiná-
ty doteraz nevedeli ďalej spracovať ani využiť 
a väčšinou končili na skládkach. technológia, 
ktorá sa nachádza v závode má predpoklad 
v budúcnosti spracovávať takýto odpad do 
výsledného produktu, ktorým sú spomína-

né vysokopecné 
pelety. odpad by 
tak bolo možné 
po spracovaní 
opäť využiť v hut-
níckom priemysle. 

Analýza a posúdenie tejto príležitosti, príprava 
biznis plánu a následné stanovenie spôsobu 
a formy spolupráce prebiehali takmer jeden 
rok. Nakoniec vyústili do spoločného podni-
kateľského projektu SEVISu s partnerom ECO 
- GLOBAL. Tento projekt vytvára možnosť lik-
vidácie starých enviromentálnych záťaží za 
účelom materiálového ako aj energetického 
zhodnotenia odpadov. 

tento projekt vytvára možnosť likvidácie 
starých enviromentálnych záťaží za účelom 

ako materiálového, tak aj energetického 
zhodnotenia odpadov. 
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Je zlato stávka na istotu alebo hazard?
iNVeStoVaNie

Ceny zlata lámu všet-
ky rekordy. Analytici 
vydávajú odvážne 
vyhlásenia, že o rok 
môže stáť drahý kov 
dvoj až trojnásobok 
súčasnej ceny. Ex-
trémne odhady vidia 
cenu zlatu až na hra-
nici 10 tisíc dolárov 
za uncu. Poukazuje 
sa na voľnú monetár-

nu politiku centrálnych bánk, ktoré zaplavujú 
trhy peniazmi bez ohľadu na možné riziko 
budúcej inflácie. Zlato predstavuje nielen in-
vestičnú istotu, ale aj príležitosť na nevídané 
zhodnotenie peňazí. Dôvody na kúpu a držbu 
investičného zlata sa dajú zhrnúť takto:

Zlato nepodlieha času.•	  Drahé kovy sa ako 
platidlo používajú minimálne 6000 rokov. 
Nezožerú ich mole ani hrdza. Spomeňme 
si, koľko štátov a menových reforiem sa vy-
striedalo na našom území za posledných 
100 rokov. Po každej z nich zostali z platných 
bankoviek len papierové smeti a z mincí 
smiešne pliešky. Zlatu čas nevadí.

Zlato je istota v neistých časoch.•	  Firmy 
vznikajú a zanikajú. Cenné papiere zdieľajú 
ich osud. Investovali ste všetko do podielo-
vého fondu a bojíte sa , že prasknutie burzo-

vej bubliny z vás urobí chudáka? Keď akcie 
strácajú cenu, zlato ide nahor. Veľmi dobre 
sa to ukázalo v čase burzových krachov 
v roku 1987, 2000 a 2008.

drahé kovy sú dobrý nástroj na diverzifi-•	
káciu portfólia. Rozumný investor nestaví 
všetko na jedného koňa. Investovať do rôz-
nych krajín už nestačí. Dnes sú kapitálové 
trhy vo svete pospájané miliónmi nitiek 
a keď padajú akcie v New Yorku, spadnú 
aj v Tokyu. Ceny drahých kovov sa vyvíjajú 
opačne.

Zlato je likvidné.•	  Idú po vás? Potrebujete 
ujsť do Karibiku alebo Juhoafrickej republi-
ky? Bojíte sa, že vaše peniaze tam nevezmú? 
Zlato vezmú vždy a všade.

oplatí sa zlato?
Nespornou prednosťou zlata je jeho psycho-
logická hodnota „istoty v neistých časoch“. 
Praktická hodnota je otáznejšia. Predstavme 
si, že celý vyspelý svet postihne pustošivá hy-
perinflácia, ktorá premení bankové účty na zá-
bavné čísla a bankovky na farebné papieriky. 
Nám však zostane 100 kíl zlata. Zachránili sme 
hodnotu investícií? Problém s problematický-
mi časmi je ten, že spoločnosť sa v nich správa 
inak, ako za normálnych okolností. Pokiaľ bu-
deme mať zlaté tehly v bankovom trezore, veľ-
mi pravdepodobne o ne prídeme pri krachu 

bankového systému, resp. konfiškácii majetku 
vládou. Veľké finančné katastrofy sú takýmito 
udalosťami sprevádzané takmer vždy. A čo ak 
si tehličky schováme v pivnici do suda s kyslou 
kapustou? Tam na ne vláda nedovidí. V tomto 
prípade si položme otázku, čo budeme so zla-
tom robiť? Budeme chodiť so zlatou tehličkou 
do hypermarketu a pilníkom ukrajovať platbu 
za nákup? Zlato môže v problematických ča-
soch poskytnúť ilúziu uchovania hodnoty, ale 
aj pritiahnuť nežiaducu pozornosť. Aby sme 
nechodili ďaleko: na Slovensku kedysi držali 
časť majetku v zlate židia a podnikatelia. Pr-
vých poslali do koncentrákov nemeckí fašisti, 
druhých do lágrov naši komunisti. Zlato boha-
tým moc nepomohlo, často skôr naopak.

Vylučovať zlato z investičných aktív netreba. 
treba však zvážiť, čo od neho očakávame a  
čo sme ochotní kúpou zlata obetovať (úroky, 
dividendy a poplatky za úschovu). Psycholo-
gická hodnota zlatej investície nie je na zaho-
denie, ak nám poskytne ilúziu trvania peňazí 
a uchovania hodnoty. Alokovanie investícií do 
zlata v hodnote neprevyšujúcej 5% celkovej 
hodnoty majetku môže byť príjemným osvie-
žením investičného štýlu. Neprikladajme však 
zlatu väčšiu hodnotu, ako pre reálny život sku-
točne má.

Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.
balaz@sevis.sk

Hlavnými producentmi oceliarenských ako 
aj  vysokopecných kalov a prachov v rámci 
nášho stredoeurópskeho regiónu sú U.S.Steel 
Košice, Železiarne Podbrezová, Mittal Steel 
Ostrava, Huta Katowice, Dunaferr Dunaujvá-
ros. Železiarne sa tak môžu stať nielen dodá-
vateľmi suroviny, ale zároveň aj odberateľmi 
výrobkov. Proces spracovania odpadov na 
výrobok výrazne šetrí životné prostredie 
a znižuje dovoz Fe-koncentrátov a vyskopec-
ných peliet z Ukrajiny a ruska.

Na začiatku sme s partnerom neuvažovali v 
projekte o znovu spustení bane. Vedeli sme 
však, že tunajšia sideritová ruda je z určitého 
pohľadu výnimočná. Má vyšší obsah mangánu 
potrebného pri výrobe železa. A tak sa okrem 
projektu vyrábať pelety z odpadu, súčasne 
rozbieha zámer vyrábať pelety obohatené 
o mangán z vlastnej suroviny. V súvislosti s tým 
sa začali rokovania o obnovení ťažby v Nižno-

slanskej bani, kde predtým pracovalo viac ako 
500 baníkov.

K úspechu projektu zároveň napomáha aj zvy-
šujúci sa tlak Európskej únie v oblasti odpado-
vého hospodárstva na základe smernice Rady 
EU č.2008/98/ES o odpade, podľa ktorej boli 
členské štáty (vrátane SR) povinné túto smer-
nicu transponovať do 12. decembra 2010. 
Jedná sa hlavne o vysokopecné prachy a kaly, 
ktorých deponácia v súčasnosti predstavuje 
dlhodobú záťaž pre životné prostredie a je 
v rozpore s filozofiou EU v oblasti nakladania 
s odpadmi. Dnes vieme, že tento termín na 
Slovensku už nie je možné technicky stihnúť, 
ale tlak na slovenských producentov, aby od-
pady neskládkovali, ale ich materiálovo zhod-
nocovali bude narastať.

Preto v súčasnosti intenzívne prebiehajú ro-
kovania s Třineckými železiarňami, výsledkom 
ktorých by mala byť Dohoda o vedeckotech-
nickej spolupráci s Třineckými železiarňami 
a s ich výskumným ústavom, ktorý absolvoval 
niekoľkoročný výskum zameraný na odzinko-
vanie kalov a prachov redukčnou metódou.

K splneniu nášho cieľa by mala byť výraz-
ne napomocná už podpísaná trojdohoda 
o vedecko-technickej spolupráci medzi spo-
ločnosťou eCo-GloBal, spol. s r.o, technic-
kou univerzitou v Košiciach a spoločnosťou 
U.S.Steel Košice, s.r.o., ktorej predmetom je 
riešenie Projektu eliminácie zinku procesom 
chlorácie zo zmesi konvertorových kalov, 
prachov a železorudného koncentrátu.

Tento ambiciózny projekt je rozdelený na 
niekoľko etáp, pričom každá etapa si vyžiada 
finančné krytie na rekonštrukciu jednotlivých 
liniek. Prvá etapa je financovaná z vlastných 

zdrojov skupiny SEVIS a či bude zostávajúca 
časť financovaná formou vydania dlhopisov 
alebo akcií, nie je ešte rozhodnuté. No otvorí sa 
možnosť pre našich klientov vstúpiť do dané-
ho projektu ako investor. Po jeho úplnom do-
končení vznikne moderný závod, ktorý bude 
vyrábať vysokopecné pelety a bude zameraný 

na spracovanie jemnozrnných železonosných 
druhotných surovín, na materiálové zhodno-
covanie odpadov s vysokým obsahom železa 
a na energetické zhodnocovanie odpadov pri 
prevádzkovaní rotačných pecí. 

Miroslav Bróz
broz@sevis.sk
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SEVIS partner aj pre umenie
o NáS

Rocková opera  „PIETRO E LUCIA“ je unikátnym 
projektom, v ktorom účinkuje viac ako 150 
umelcov z 8 krajín sveta. Účinkujú v nej operní 
sólisti zo slávnej talianskej La Scaly,  tancujú 
umelci z Baľšoj teatra a hrajú najlepší rockoví 
muzikanti. Celé predstavenie sa odohráva na 
monumentálnej 
360 stupňovej scé-
ne, využívajúcej 
najmodernejš ie 
3D technológie, 
3D animácie a gra-
fiky. Opera vznikla na motívy slávnej novely 
francúzskeho spisovateľa a nositeľa ceny za li-
teratúru Romaina Rolanda „Pierre et Luce“ a je 
venovaná všetkým nevinným obetiam vojen 
a svetového terorizmu. 

Autorom hudby a libreta opery je Dušan Ra-
poš, jeden z komerčne najúspešnejších slo-
venských tvorcov a producentov, ktorý je väč-
šine z nás známy predovšetkým svojím dielom 
Fontána pre Zuzanu. Texty árií pripravila obľú-
bená česká herečka a poetka Eva Vejmělková. 
Náročné tanečné kreácie má pod dohľadom 
uznávaný slovenský choreograf Jaroslav Mo-
ravčík. Producentsky sa projektu ujala agentú-
ra MJ Advisory s.r.o. Český národný symfonic-
ký orchester Praha a český filharmonický zbor 
Brno so zbormajstrom Petrom Fialom povedie 
charizmatický taliansky dirigent Marcello Rota, 
ktorý je dvorným dirigentom známeho talian-
skeho tenoristu Andrea Bocelliho a patrí me-
dzi najlepších dirigentov na svete. Pod jeho 

Hoci nepatríme medzi najväčšie investičné a konzultačné spoločnosti na trhu, stále sme  pri 
vás. Stretávame sa s vami, rozprávame sa o vašich nápadoch a zámeroch, pozorne počúvame 
vaše starosti s biznisom. tak ako sa snažíme pomôcť vám v podnikaní a byť vašim partnerom, 
tak sme sa rozhodli pomôcť k životu aj jednému výnimočnému umeleckému dielu, ktoré nás 
nadchlo svojou originalitou a myšlienkou. SeViS sa stal generálnym partnerom veľkolepého 
hudobno-tanečného diela slovenského skladateľa dušana rapoša Pietro e lucia. 

vedením sa uprostred športových a koncert-
ných hál predstavia operné hviezdy z Milána, 
Ríma, Florencie, Monte Carla, Barcelony, Prahy 
a Bratislavy. Hlavnej ženskej úlohy sa zhostí vy-
nikajúca sopranistka známa z La Scaly – Doria-
na Milazzo. Rockový koncept diela s úžasnou 

energiou dodáva-
jú sólový gitarista 
anglickej popovej 
hviezdy Lily Allen 
– James Nisbet, 
vynikajúci nemec-

ký basový gitarista Lars Lehmann a multiin-
štrumentalista Ossy Pfeiffer. V rockovej sekcii 
sa predstaví tiež špičkový slovenský klavirista 
Juraj Tatár a o navodenie atmosféry starého 
Paríža sa postará akordeónový virtuóz Michal 
Červienka, známy z televíznej show Slovensko 
má talent. Na pódiu nebudú chýbať ani špič-
koví baletní sólisti z Mosky, z azda najslávnej-
šieho divadla na svete- Baľšoj Teater.

Oficiálnu záštitu nad projektom rockovej ope-
ry „Pietro e Lucia“ prijali spoločne slovenský 
prezident Ivan Gašparovič a ruský prezident 
Dmitrij Medvedev. 

rockovo-symfonická operno-baletná podo-
ba „Pietro e lucia“ je širšou a viacvrstvovou 
umeleckou reflexiou na nezmyselné utrpe-
nie ľudstva v poslednom storočí druhého 
tisícročia, ktoré sa v podobe lokálnych vojen 
a medzinárodného terorizmu prenieslo aj do 
prvého storočia ďalšieho tisícročia. Súčasne 

je tiež príbehom zmierenia, nádeje a viery v 
návrat ku vzájomnej úcte a pochopeniu.

Svetová premiéra tohto unikátneho umelec-
kého diela bude 2. decembra v Prahe, v Tesla 
Aréne. Následne dielo vyráža na trojročné eu-
rópske a neskôr celosvetové turné.

Slovenská premiéra bude 9. decembra v košic-
kej Steel Aréne. Rocková opera bude uvedená 
„v materinskom jazyku opery“ čiže v talianči-
ne, no samozrejme so slovenskými titulkami. 
Veríme, že aj v tomto uponáhľanom predvia-
nočnom čase bude pre vás rocková opera jedi-
nečným a príjemným umeleckým zážitkom.  

Ing. Mária Sirotiaková
sirotiakova@sevis.sk

rocková opera  „Pietro e lUCia“ je unikátnym 
projektom, v ktorom účinkujú operní sólisti 

zo slávnej talianskej la Scaly,  tancujú umelci 
z Baľšoj teatra a hrajú najlepší rockoví 

muzikanti.

Vážení klienti a partneri, 
želáme Vám pokojné a radostné Vianoce, 
nech lásky, radosti a pohody je vždy dosť a 
v novom roku nech úspech, šťastie a zdravie 
stoja vždy po Vašom boku. 

Pavol Prekop
predseda predstavenstva

SEVIS, a.s.



hovorí o výnimke, ktorú môže určiť osobitný 
zákon. Tým je Zákon o euro. Uvedené de facto 
platí i o hodnote základného imania, pretože 

hodnota základ-
ného imania musí 
byť súčtom hod-
nôt obchodných 
podielov, akcií ale-

bo členských vkladov. Čo je však potrebné si 
uvedomiť je fakt, že Zákon o euro platil len 
pre premenu na euro. Preto je v budúcnosti 
potrebné rešpektovať dikciu obchodného 
zákonníka o tom, že vklady a menovité hod-
noty akcií musia byť vyjadrené ako celé číslo. 

V praxi sa bude stávať, že spoločník spoloč-
nosti s ručením obmedzeným bude chcieť 
previesť svoj podiel 3.319,39 eur na inú oso-
bu. Bude chcieť do spoločenskej zmluvy i do 
obchodného registra napísať vklad nového 
spoločníka vo výške 3.319,39 eur. Výsledkom 
bude, že obchodný register návrh zamietne. 
Rovnako tak v prípade, ak akciová spoločnosť 
bude chcieť vydať nové akcie v rovnakej me-
novitej hodnote 33,19 eur, ako už vydala. Prí-
padov bude samozrejme viac.

Cieľom tohto príspevku nie je poukázať na 
všetky prípady. odporúčame vám však, aby 
ste mysleli na túto maličkosť a pri zmenách 
týkajúcich sa podielov, akcií, členských vkla-
dov a základného imania nezabudli na CelÉ 
ČÍSla. 

Mgr. Danica Kozáková
kozakova@sevis.sk
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Akcie z 1. vlny - darovať či nedarovať? 

Neceločíselný podiel v obchodnej spoločnosti 
alebo neceločíslená hodnota akcií je výnimka, 
ktorú povolil zákon č.659/2007 Z.z. o zavedení 
meny euro v Slo-
venskej republike 
a o zmene a do-
plnení niektorých 
zákonov (ďalej len 
„Zákon o euro“). Obchodný zákonník jasne 
hovorí, že podiel v spoločnosti s ručením ob-
medzeným musí byť celé číslo (§ 109 ods.2), 
rovnako tak menovitá hodnota akcie (§ 157 
ods.1) a výška členského vkladu (§ 223 ods.2). 
Vo všetkých prípadoch Obchodný zákonník 

PoradeNStVo

Premena na euro a celé čísla 
PoHĽad PráVNiKa

Niektorí z vás si určite pomyslia: „Čo ešte možno o tejto téme písať?“ Vykonali ste vo vašej 
spoločnosti premenu menovitej hodnoty akcií na euro? Je aktuálna menovitá hodnota akcií 
vašej spoločnosti v obchodnom registri napr. 33,19 eur? alebo ste spoločníkom spoločnosti 
s ručením obmedzeným a váš obchodný podiel je napr. 3.319,39 eur? radi by sme vám dali 
tip, ako v budúcnosti „narábať“ s akciami a podielmi v obchodných spoločnostiach, aby ste si 
ušetrili nepríjemné chvíle pri zápisoch v obchodnom registri.

obchodný zákonník jasne hovorí, že podiel 
v spoločnosti s ručením obmedzeným musí byť 
celé číslo, rovnako tak menovitá hodnota akcie 

a výška členského vkladu. 

darovanie akcií v prospech Fondu národné-
ho majetku
Keďže mnohé akcie nemajú pre ich majiteľov 
reálnu cenu, slovenský parlament sa v roku 
2009 rozhodol novelizovať celú sériu záko-
nov, aby umožnil občanom vyhnúť sa plate-
niu faktúr Centrálnemu depozitáru tým, že ich 
prevedú na Fond národného majetku (ďalej 
ako FNM). Majite-
lia spomínaných 
účtov dostali teda 
možnosť vyprázd-
niť svoj účet daro-
vaním tzv. bezcen-
ných cenných papierov v prospech FNM a vy-
hnúť sa tak plateniu faktúr. V roku 2009 sa to 
týkalo cca 16 000 osôb, ktorým bola vystavená 
faktúra za rok 2008. Uvedenou zmenou cenní-
ka Centrálneho depozitára sa však povinnosť 
platiť za účet bude od budúceho roka dotýkať 
niekoľko násobne väčšieho počtu občanov. 
Podľa zverejnených informácií totiž Centrálny 
depozitár prevzal po bývalom Stredisku cen-
ných papierov do svojej agendy viac ako 1,1 
milióna účtov s nenulovým zostatkom. 

ako sa zbaviť bezcenných cenných papierov 
a neprísť pritom o tie cenné?

Pri rozhodovaní či 
darovať alebo neda-
rovať cenné papie-
re FNM je dôležité 
si uvedomiť, že nie 
všetky akcie z 1. vlny 
kupónovej privatizá-

cie sú bezcenné. Všeobecne šírené tvrdenie, 
ktoré hovorí, že je nutné sa týchto akcií čo naj-
rýchlejšie zbaviť, totiž nie je správne. 

Dôležité je uvedomiť si, že darovať možno iba 
zaknihované akcie, ktoré sú vedené na účte 
priamo v Centrálnom depozitári. Absolútna 
väčšina minoritných akcionárov však nemala 
v minulosti dôvod presúvať akcie na účet ve-
dený u niektorého z členov Centrálneho depo-

zitára, nakoľko za ten bolo treba platiť. Prvým 
krokom, ktorý by mal teda každý majiteľ účtu 
v Centrálnom depozitári urobiť, je vyžiadať si 
aktuálny výpis z účtu. O ten môže požiadať 
Centrálny depozitár alebo si ho vyžiadať na 
špecializovanom pracovisku príslušnej poboč-
ky Slovenskej pošty. Následne by si mal z do-
stupných zdrojov zistiť aktuálnu hodnotu kaž-

dého cenného pa-
piera, ktorý vlastní 
a až na základe 
týchto informácií 
sa rozhodnúť, či 
daný cenný papier 

je alebo nie je bezcenný. V prípade, ak zistí, 
že akcie, ktoré vlastní, naozaj nemajú reálnu 
hodnotu, tak až potom má zmysel sa obrátiť 
na príslušné pracovisko uskutočňujúce prevo-
dy cenných papierov na FNM. Zoznam týchto 
pracovísk sa nachádza na stránke Centrálneho 
depozitára www.cdcp.sk

Bezcenné akcie verzus akciové spoločnosti
Prevody cenných papierov na FNM sa však ne-
dotýkajú iba akcionárov, ale aj emitentov, t.j. 
akciové spoločnosti, ktoré tieto akcie vydali. 
Konkrétne sa týkajú tých spoločností, ktoré 
majú zaknihované akcie. Listinné akcie totiž 
nie je možné darovať na FNM. Výsledkom ce-
lej tejto situácie totiž bude, že pravdepodob-
ne vo všetkých spomínaných spoločnostiach 
sa Fond národného majetku stane akcioná-
rom. Ako so svojimi akciami naloží, definuje 
zákon 160/2009 Z.z. jednoznačne: „S cennými 
papiermi, nadobudnutými zákonom 160/2009 
Z.z. naloží fond spôsobom, o ktorom rozhod-
ne prezídium na návrh výkonného výboru.“ 
Čo z toho pre akciové spoločnosti vyplýva, je 
otázne. Fond pritom uvádza, že v prípade, že 
sa rozhodne odpredávať tieto cenné papiere, 
bude o tom písomne informovať prípadných 
záujemcov.

Ing. Martin Václavík
vaclavik@sevis.sk

„Nastalo šťastné ob-
dobie. Občania môžu 
darovať svoje akcie 
štátu.“  Informuje o 
tom platená reklama 
v rozhlase, články 
v slovenských den-
níkoch a dokonca 
k tomu vyzývajú aj 
kňazi v kostoloch. 
Pýtate sa, o čo vlast-
ne ide? Odpoveď je 

jednoduchá, Centrálny depozitár cenných pa-
pierov SR, a.s. ( ďalej ako Centrálny depozitár) 
opäť upravil svoj cenník, ktorý začne platiť od 
1.1.2011.

Zmena cenníka Centrálneho depozitára
Zmena cenníka Centrálneho depozitára sa 
okrem iného týka spoplatnenia vedenia tých 
účtov majiteľov cenných papierov, ktoré dote-
raz spoplatňované neboli. V absolútnej väčšine 
ide o účty, ktoré boli zriadené bezplatne v pro-
cese kupónovej privatizácie. Vedenie týchto 
účtov začal Centrálny depozitár spoplatňovať 
v roku 2008. Faktúry sa však týkali iba tých úč-
tov, na ktorých boli cenné papiere v objeme 
menovitých hodnôt nad 200 000 Sk (6 639€). 
Podľa nového cenníka bude však Centrál-
ny depozitár fakturovať poplatky za všetky 
účty, na ktorých sú cenné papiere v objeme 
menovitých hodnôt nad 35€. Zjednodušene 
to znamená, že faktúru dostane každý, kto 
má na účte viac ako jednu akciu z kupónovej 
privatizácie.

Cena za vedenie účtu sa pritom vypočíta ako 
0,055% z objemu menovitých hodnôt cenných 
papierov vedených na účte majiteľa cenných 
papierov. Minimálne pôjde o čiastku 10€, ktorú 
budú platiť všetci tí, ktorí budú mať po 1.1.2011 
na účte cenné papiere v nominálnej hodnote 
35 – 18 200€ a maximálne o čiastku 200€ vrá-
tane DPH, ktorá bude fakturovaná pri objeme 
menovitých hodnôt nad cca 363 700 €.

Poplatok za vedenie účtu bude minimálne          
10 € pre tých, ktorí budú mať po 1.1.2011 na 

účte cenné papiere v nominálnej hodnote                    
35 – 18 200 € a maximálne 200 € pri objeme 

menovitých hodnôt nad cca 363 700€.


