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1. PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA 

 

V systéme podpory ekonomík členských krajín EÚ z Európskych štrukturálnych 

a investičných fondov (EŠIF) hrajú čoraz významnejšiu úlohu návratné zdroje financovania, 

takzvané finančné nástroje. 

Tento koncept si osvojila aj vláda SR, ktorá na svojom zasadnutí dňa 18. decembra 2013 

schválila materiál „Postup implementácie finančných nástrojov cez Slovenský investičný 

holding v programovom období 2014 – 2020“. Na základe tohto uznesenia bola v apríli roku 

2014 založená spoločnosť SZRB Asset Management, a.s. (SZRB AM) ako dcérska spoločnosť 

Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. (SZRB). SZRB AM bola poverená správou Slovak 

Investment Holding, a.s. (SIH). 

Spoločnosť SZRB AM okamžite po svojom založení v spolupráci s MF SR iniciovala proces 

vypracovania ex-ante hodnotenia, ktoré je podľa príslušnej európskej legislatívy nutnou 

podmienkou poskytovania finančných nástrojov. Po jeho skompletizovaní a následnom 

schválení začiatkom roku 2015 bol spustený proces príprav zmlúv o financovaní a 

investičných stratégií pre jednotlivé operačné programy. Po zdĺhavých rokovaniach 

s jednotlivými riadiacimi orgánmi tieto zmluvy postupne nadobudli účinnosť v priebehu mája 

2015 až mája 2016. 

Skutočnosť, že riadiace orgány požadovali pre prevod finančných prostriedkov podľa 

zmlúv o financovaní predbežný audit Systému finančného riadenia, ako aj Systému riadenia 

finančných nástrojov, mala za následok veľký časový posun medzi podpisom zmlúv o 

financovaní a vypísaním výziev a prevodom prostriedkov zo strany riadiacich orgánov, ktoré 

prebehli v priebehu decembra 2015 až decembra 2016.  

Pravdepodobne najvýraznejším úspechom SIH v roku 2016 bola úspešná finalizácia 

projektu D4R7, ktorý bol zo strany Európskej investičnej banky (EIB) vybraný a schválený ako 
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prvý slovenský projekt financovaný v rámci Európskeho fondu pre strategické investície 

(EFSI). Spolufinancovanie projektu formou mezzaninového financovania je prvou investíciou 

zo strany SIH, prvým použitím finančných nástrojov a zároveň príkladom kombinácie 

financovania EFSI a EŠIF (tzv. blending) v dopravnej infraštruktúre v EÚ, ako aj prvým 

projektom verejnej dopravnej infraštruktúry bez dopadu na dlh členského štátu EÚ od 

prijatia štatistickej metodiky ESA 2010. Vďaka týmto atribútom ako aj značným úsporám 

verejných zdrojov získal tento projekt cenu Európsky PPP projekt roka 2016 (Europe – PPP 

deal of the Year) od prestížneho medzinárodného magazínu Project Finance. 

V rámci správy SIH bol takisto v roku 2016 formou vyhlásenia výziev, podľa najlepšej 

praxe (best practice) Európskeho investičného fondu (EIF), pripravený a zrealizovaný výber 

finančných sprostredkovateľov pre finančné nástroje v oblasti odpadového hospodárstva 

a obnoviteľných energetických zdrojov ako aj výber finančných sprostredkovateľov pre 

finančné nástroje rizikového kapitálu pre malé a stredné podniky. V oboch prípadoch sa 

jednalo o inovatívne formy financovania s použitím kapitálových a kvázi-kapitálových 

finančných produktov. Aj napriek súladu daného postupu s príslušnou európskou a národnou 

legislatívou sa SZRB AM z dôvodu výhrad Európskej komisie rozhodol daný výber finančných 

sprostredkovateľov zrušiť a v priebehu roku 2017 zopakovať. 

Hlavnou výzvou SIH pre rok 2017 bude umiestnenie finančných prostriedkov ku 

konečným prijímateľom na podporu produktívnych investícií s pozitívnym dopadom na 

reálnu ekonomiku. Za týmto účelom budeme intenzívne pracovať na výbere finančných 

sprostredkovateľov a identifikácii vhodných infraštruktúrnych projektov na 

spolufinancovanie SIH.  

SIH bude zároveň vyvíjať aktivity na posilnenie spolupráce s EIB v kontexte Investičného 

plánu pre Európu. V oblasti legislatívno-administratívnej sú významnými cieľmi nastavenie 
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systému účtovníctva a výkazníctva, ktoré umožnia presné sledovanie a vyhodnocovanie 

aktivít SIH.  

 

Mgr. Ivan Lesay, MA.,PhD.  

Predseda predstavenstva 
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2. PRÁVNE ASPEKTY 
 

Dňa 18. decembra 2013 bolo schválené uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 736 

„Postup implementácie finančných nástrojov cez Slovenský investičný holding 

v programovom období 2014-2020“, ktoré predstavilo štruktúru implementácie finančných 

nástrojov cez SIH. Vyššie uvedené uznesenie tak vytvorilo obsahový rámec na založenie 

dvoch dcérskych spoločností SZRB: SZRB AM a SIH.  

Implementácia finančných nástrojov bola navrhnutá tak, že SIH bude vystupovať ako 

fond fondov a SZRB AM ako jeho správca. Obe spoločnosti boli založené ako dcérske 

spoločnosti SZRB, ktorej 100% akcionárom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky. 

Spoločnosť SIH bola založená ako súkromná akciová spoločnosť bez výzvy na 

upisovanie akcií Zakladateľskou listinou zo dňa 7.4.2014, pričom jediným zakladateľom bola 

spoločnosť SZRB. Základné imanie pri založení predstavovali 25 000,- EUR, a bolo 

rozvrhnuté na 25 ks kmeňových akcií na meno vydaných v zaknihovanej podobe, pričom 

menovitá hodnota jednej akcie bola 1000,- EUR a emisný kurz, za ktorý spoločnosť vydala 

akcie bol 1100,- EUR. Zakladateľ splatil celé základné imanie a emisné ážio spoločnosti 

jednorazovým peňažným vkladom vo výške 27 500,- EUR. 

V roku 2016 sa v spoločnosti SIH uskutočnilo viacero zmien. Dňa 22.12.2015 

a 20.1.2016 schválil jediný akcionár v pôsobnosti valného zhromaždenia poverenie pre 

predstavenstvo na zvýšenie základného imania spoločnosti až do celkovej výšky 

140 000 000,- EUR. Na základe tohto poverenia prijalo v roku 2016 predstavenstvo 

spoločnosti rozhodnutia o navýšení základného imania vo výške 117 132 098,- EUR,  pričom 

celková výška základného imania dosiahla 117 157 098,- EUR. Ku dňu 31.12.2016 spoločnosť 

SIH emitovala 117 155 kusov zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou 1000,- EUR 
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a 2098 kusov zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou 1,- EUR. Akcionármi SIH 

boli: 

1. SZRB  s 0,02% podielom na základnom imaní, čo predstavuje 25 000,- EUR; 

2. SZRB AM s 99,98% podielom na základnom imaní, čo predstavuje 117 132 098,-

EUR. 

Okrem vyššie uvedených zmien prebehlo v roku 2016 aj viacero personálnych zmien 

v obsadení predstavenstva a dozornej rady. V nadväznosti na tieto zmeny bolo 

predstavenstvo SIH ku dňu 31.12.2016 obsadené nasledovne: 

1. JUDr. Vazil Hudák – predseda predstavenstva 

2. Ing. Peter Dittrich, PhD. – podpredseda predstavenstva 

3. Mgr. Peter Janiga – člen predstavenstva 

4. Ing. Pavol Komzala – člen predstavenstva 

Personálne obsadenie dozornej rady k 31.12.2016 bolo nasledovné: 

1. Mgr. Ivan Lesay, MA.,PhD. – predseda dozornej rady 

2. Ing. Igor Lichnovský 

3. prof. Ing. Pavol Ochotnický , Csc. 

4. Ing. Norbert Kurilla 

5. Mgr. Branislav Ondruš 

6. Ing. Vojtech Ferencz , PhD. 

7. Ing. Katarína Rochovská  

8. PhDr. Emil Pícha , CSc. 

Vzhľadom na ďalšie personálne zmeny v orgánoch spoločnosti SIH vykonané po 

31.12.2016 je zloženie orgánov spoločnosti ku dňu vyhotovenia tejto výročnej správy 

nasledovný: 
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Predstavenstvo spoločnosti SIH: 

1. Mgr. Ivan Lesay, MA.,PhD. – predseda predstavenstva 

2. Ing. Peter Dittrich, PhD. – podpredseda predstavenstva 

3. Ing. Pavel Mockovčiak – člen predstavenstva 

Dozorná rada spoločnosti SIH: 

1. Ing. Igor Lichnovský 

2. prof. Ing. Pavol Ochotnický , Csc. 

3. Ing. Norbert Kurilla 

4. Mgr. Branislav Ondruš 

5. Ing. Vojtech Ferencz , PhD. 

6. PhDr. Emil Pícha , CSc. 

7. Mgr. Juraj Méry 
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3. OSTATNÉ INFORMÁCIE 

 

A) Informácia o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení 

účtovného obdobia, za ktoré sa výročná správa vyhotovuje. 

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná správa vyhotovuje, nenastali 

žiadne udalosti osobitného významu. 

B) Informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. 

V oblasti výskumu  a vývoja neboli vynaložené žiadne náklady. 

C)  Informácia o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných 

podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej 

jednotky podľa § 22, 

Účtovná jednotka  nenadobúda vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a 

akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22, 

D) Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.  

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2016 predstavuje stratu 2 311 254,- EUR. 

Navrhujeme, aby valné zhromaždenie prijalo uznesenie, na základe ktorého sa 

účtovná strata ponechá na nerozdelenej strane s tým, že bude uhradená 

z predpokladaných budúcich ziskov. 

E) Informácia o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí. 

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí. 

 

 

  

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-431#f5971114
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-431#f5971114
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Príloha č. 1: Účtovná závierka za rok 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 






























































