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1. PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽA 
 
 
Spoločnosť SZRB Asset Management, a.s. (SZRB AM) má za sebou dva a pol roka 

existencie, počas ktorej sa jej podarilo vytvoriť funkčnú správcovskú spoločnosť na riadenie 

finančných prostriedkov Slovenského záručného a rozvojového fondu, s.r.o. (SZRF) a Slovak 

Investment Holding, a.s. (SIH), ako aj etablovať sa v Slovenskej republike (SR) ako národný 

partner pre Európske centrum investičného poradenstva (EIAH).  

Pravdepodobne najvýraznejším úspechom SZRB AM v roku 2016 bola finalizácia projektu 

D4R7, ktorý bol zo strany Európskej investičnej banky (EIB) vybraný a schválený ako 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 Európskych štrukturálnych a investičných fondov (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 najlepšieho vzoru 

(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 (EK) rozhodol daný výber 

finančných sprostredkovateľov zrušiť a v priebehu roku 2017 zopakovať. 
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Od prebratia plnej správy nad SZRF od EIF k 1.1.2016 sa spoločnosti SZRB AM do konca 

obdobia oprávnenosti čerpania finančných nástrojov (k 31.10.2016)  podarilo dosiahnuť 

významný nárast v čerpaní prostriedkov JEREMIE („Spoločné európske zdroje pre veľmi malé 

až stredné podniky“) zo strany finančných sprostredkovateľov a konečných prijímateľov z 

objemu 43,7 miliónov EUR  k 31.12.2015 až na objem 107,7 miliónov EUR k 31.10.2016. 

Celkovo sa v rámci programu JEREMIE prostredníctvom všetkých troch nástrojov 

(portfóliové záruky, portfóliový úverový nástroj zdieľaného rizika, a nástroje rizikového 

kapitálu) podarilo vytvoriť portfólio nových úverov a investícií pre malé a stredné podniky 

v celkovom objeme 330,6 miliónov EUR. 

Hlavnou výzvou SZRB AM pre rok 2017 bude umiestnenie finančných prostriedkov ku 

konečným prijímateľom na podporu produktívnych investícií s pozitívnym dopadom na 

reálnu ekonomiku. Za týmto účelom bude spoločnosť intenzívne pracovať na výbere 

finančných sprostredkovateľov a identifikácii vhodných infraštruktúrnych projektov na 

spolufinancovanie prostredníctvom SIH. SZRB AM bude počas roku 2017 v rámci správy SZRF 

pracovať na uzatvorení programového obdobia 2007-2013 a príprave investičnej stratégie pre 

recyklované finančné prostriedky z JEREMIE. Spoločnosť bude zároveň vyvíjať aktivity na 

posilnenie spolupráce s EIB v kontexte Investičného plánu pre Európu. V oblasti legislatívno-

administratívnej sú významnými cieľmi nastavenie systému účtovníctva a výkazníctva, ktoré 

umožnia presné sledovanie a vyhodnocovanie tak aktivít SIH, ako aj SZRF.  

 

Mgr. Ivan Lesay, MA., PhD. 

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
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2. PRÁVNE ASPEKTY 
 
 
SZRB AM bola založená ako súkromná akciová spoločnosť bez výzvy na upisovanie 

akcií Zakladateľskou listinou dňa 7.4.2014, pričom jediným zakladateľom bola spoločnosť 

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (SZRB). Základné imanie spoločnosti predstavuje 

300 000,- EUR, a je rozvrhnuté na 300 ks kmeňových akcií na meno, vydaných v zaknihovanej 

podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 1 000,- EUR, a emisný kurz za ktorý 

spoločnosť vydáva akcie je  1 100,- EUR. Zakladateľ splatil celé základné imanie a emisné ážio 

spoločnosti jednorazovým peňažným vkladom vo výške 330 000,- EUR.  

Spoločnosť SZRB AM vznikla zápisom do obchodného registra okresného súdu 

Bratislava I dňa 1.5.2014, oddiel: Sa, vložka číslo: 5949/B. Dňa 11.9.2014 bola registrovaná ako 

správca alternatívnych investičných fondov v registri správcov vedenom Národnou bankou 

Slovenska, v súlade s § 31b ods. 6 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, a bolo 

jej pridelené registračné číslo 0005.  

Spoločnosť prešla počas svojej existencie zmenami, ktoré spočívali najmä v zmene 

obchodného mena, sídla a voľbe nových členov predstavenstva alebo dozornej rady.  

 

Stav spoločnosti k 31.12.2016 bol: 

1. Obchodné meno: SZRB Asset Management, a.s. 

2. Sídlo: Vazovova 2, 811 07 Bratislava  

3. Zloženie predstavenstva: 

a) Ing. Peter Dittrich, PhD. – predseda predstavenstva 

b) Mgr. Peter Janiga – podpredseda predstavenstva 

c) Ing. Pavol Komzala – člen predstavenstva  
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Ku dňu vyhotovenia tejto výročnej správy je stav spoločnosti nasledovný: 

1. Obchodné meno: SZRB Asset Management, a.s. 

2. Sídlo: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava  

3. Zloženie predstavenstva: 

a) Mgr. Ivan Lesay, MA., PhD. – predseda predstavenstva 

b) Ing. Peter Dittrich, PhD. – podpredseda predstavenstva 

c) Ing. Pavel Mockovčiak – člen predstavenstva  
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3. HISTÓRIA, ŠTRUKTÚRA SKUPINY A ZÁMERY NA ROK 2017  

 

HISTÓRIA 

 

V systéme podpory ekonomík členských krajín EÚ z  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 AM ako dcérska spoločnosť SZRB. SZRB AM bola poverená 

správou 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 období od 

mája 2015 do 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 postupne v priebehu decembra 2015 až decembra 2016.  
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Významným rozšírením aktivít našej spoločnosti bolo rozhodnutie MF SR poveriť SZRB AM 

správou prostriedkov z programu JEREMIE, investovaných do fondu SZRF. Na základe tohto 

rozhodnutia vstúpila spoločnosť SZRB AM v druhej polovici roku 2015 do intenzívnych 

rokovaní s EIF nielen o zmluvnej dokumentácii pre samotné prevzatie správy SZRF, ale aj pre 

navýšenie prostriedkov alokovaných do SZRF z pôvodných 100 miliónov EUR na 140 miliónov 

EUR. K 31.12.2015 boli spoločníkmi v SZRF spoločnosť SZRB a EIF. V zmysle dohody medzi 

SZRB a EIF zo dňa 22. decembra 2010, EIF bezodplatne previedla svoj obchodný podiel 

v SZRF na SZRB AM s účinnosťou od 1. januára 2016. 
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ŠTRUKTÚRA SKUPINY SZRB AM 
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ZÁMERY NA ROK 2017 

 

V rámci riadenia SIH bude SZRB AM po úspešne zvládnutom projekte D4R7 pokračovať 

v roku 2017 v identifikácii ďalších možných infraštruktúrnych projektov, na ktorých 

financovaní by sa spoločnosť mohla podieľať. Medzi hlavné výzvy bude tiež patriť príprava 

a realizácia výberu finančných sprostredkovateľov pre finančné nástroje pre malé a stredné 

podniky, energetickú efektívnosť pre bytové domy, ako aj sociálnu ekonomiku.  

Nakoľko doterajšie pomalé rozbiehanie výberu finančných sprostredkovateľov bolo vo 

výraznej miere spôsobené neistotou právneho výkladu EK v tejto oblasti, SZRB AM bude 

v spolupráci s MF SR aktívne vplývať na EK a iné relevantné európske inštitúcie a agentúry 

s cieľom zabezpečiť potrebnú právnu istotu. 

V rámci riadenia JEREMIE sa SZRB AM v priebehu roku 2017 v spolupráci s riadiacimi orgánmi 

bude podieľať na vypracovaní a schválení novej investičnej stratégie pre účely využitia 

recyklovaných finančných prostriedkov z JEREMIE. Spoločnosť po kvantifikácií nevyužitých 

prostriedkov, ktoré budú z JEREMIE vrátené do Európskeho fondu regionálneho rozvoja a do 

štátneho rozpočtu SR  spoločne za všetky tri nástroje vo výške 22,2 miliónov EUR, plánuje 

znížiť základné imanie SZRF o túto sumu. 

Typy a štruktúra finančných nástrojov, ktoré bude SZRB AM v rámci správy SIH poskytovať 

na finančnom trhu prostredníctvom vybraných finančných sprostredkovateľov budú vo 

výraznej miere vychádzať zo získaných skúseností s alokáciou finančných nástrojov, ktoré 

spoločnosť SZRB AM poskytovala v predošlom programovom období rámci správy SZRF 

(program JEREMIE), a jedná sa o nasledovné finančné produkty: 

 

 

 

 



 

  VÝROČNÁ SPRÁVA  2016 10 
 

 

a) Portfóliová záruka prvej straty (FLPG: First Loss Portfolio Guarantee) – jedná sa o 

záruku vystavenú zo strany SIH/SZRF v prospech finančného sprostredkovateľa na 

krytie časti rizika portfólia nových úverov poskytnutých malým a stredným 

podnikom; 

b) Portfóliový úverový nástroj zdieľaného rizika (PRSL: Portfolio Risk Sharing Loan) – 

jedná sa o úver poskytnutý zo strany SIH/SZRF pre finančného sprostredkovateľa za 

účelom spolu-financovania portfólia nových zvýhodnených úverov pre malé a stredné 

podniky, so zdieľaním úverového rizika; 

c) Nástroj rizikového kapitálu (Venture Capital) – jedná sa o inovatívne formy 

kapitálového financovania, zväčša formou majetkovej (equity) alebo kvázi-

majetkovej investície v počiatočnom štádiu vývoja malých a stredných podnikov 

s vysokým potenciálom rastu. 

SZRB AM bude počas roku 2017 takisto rozvíjať vzťahy s EIB, vrátane rozvoja spolupráce 

medzi SZRB AM a EIAH na základe Memoranda o porozumení podpísaného vo februári 2016. 

Cieľom SZRB AM v tomto ohľade bude: 

i) vytvorenie one-stop-shop pre slovenských predkladateľov projektov so záujmom 

o verejno-súkromné formy financovania a pomoc pri príprave a následnej prezentácii 

ich projektov EIB; 

ii) propagácia projektových poradenských služieb EIAH a finančných služieb EFSI a EIB 

v SR, v role SZRB AM ako národného investičného koordinátora pre účely 

Investičného plánu pre Európu; 

iii) identifikácia možností na vytvorenie investičných platforiem medzi SZRB AM a EIB. 

SZRB AM sa bude takisto v priebehu roku 2017 zaoberať interným posudzovaním možností 

správy finančných prostriedkov mimo prostriedkov EŠIF. 
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4. 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, nastali 

nasledujúce udalosti: 

Rozhodnutím Valného zhromaždenia bol odvolaný člen predstavenstva Ing. Pavol 

Komzala a zvolený nový člen predstavenstva Ing. Pavel Mockovčiak k 1.1.2017. 

 

Rozhodnutím Valného zhromaždenia bol odvolaný predseda predstavenstva Ing. 

Peter Dittrich, PhD a zvolený nový predseda predstavenstva Mgr. Ivan Lesay, M.A., 

PhD., odvolaný podpredseda predstavenstva Mgr. Peter Janiga a zvolený 

podpredseda predstavenstva Ing. Peter Dittrich, PhD k 17.1.2017. 

 

Rozhodnutím predstavenstva z 30.1.2017 sa zvýšilo základné imanie spoločnosti SIH 

o sumu 19 448 387 EUR. O túto sumu sa znížil záväzok voči riadiacim orgánom. 

 

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. 

 

 

 

 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-431#f5971114
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-431#f5971114
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D. Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.  

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2016 predstavuje zisk  2 504 536,85€. 

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

účtovného zisku použije na úhradu strát z minulých období a zostatok sa ponechá 

ako Nerozdelený zisk minulých rokov. 

 

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

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí. 
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Príloha č. 1: Účtovná závierka za rok 2016 

 


































































