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Príhovor
Vážený akcionár, vážené dámy a páni,
v uplynulom roku 2020 sme úspešne naplnili zámer zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach
štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým je konsolidácia pohľadávok verejného
sektora.
Počas roka sme uzatvorili 76 zmlúv o vymáhaní pohľadávok štátu a 115 dodatkov k zmluvám
o vymáhaní pohľadávok štátu so 63 inštitúciami verejnej správy. Na základe týchto zmlúv
a dodatkov SK, a. s. začala vykonávať konsolidáciu 106 818 pohľadávok voči 62 472 dlžníkom
v nominálnej hodnote 10,9 mil €.
Zároveň sme pokračovali, tak ako v predchádzajúcich rokoch, v preberaní pohľadávok
z Finančného riaditeľstva SR. Na základe zmluvy o postúpení daňových a colných nedoplatkov
a zmluvy o postúpení daňových nedoplatkov sme prevzali 103 319 pohľadávok voči 16 006
dlžníkom.
K 31. 12. 2020 tak Slovenská konsolidačná, a. s. spravovala vo svojom portfóliu 581 952
pohľadávok voči cca 222 208 dlžníkom v menovitej hodnote 3,69 mld. €.
Efektívnym spravovaním pohľadávok, ako aj dosiahnutím úspory v čerpaní prevádzkových
nákladov spoločnosti, sme opäť dosiahli kladný výsledok hospodárenia z obchodnej činnosti.
Naša spoločnosť dosiahla za rok 2020 zisk vo výške 713 tis. €.
Na základe Zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa legislatívne upravil postup ukončenia exekučných
konaní začatých pre 1.4.2017, Slovenská konsolidačná, a. s. k 31.12.2020 spracovala 250 tis.
upovedomení o zastavení starej exekúcie evidované k 375 tis. pohľadávkam voči 138 500
dlžníkom.
V roku 2021 pokračujeme v konsolidovaní pohľadávok štátu, čím sa aktívne podieľame na
ozdravovaní verejných financií.
JUDr. Marián Janočko
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 dňa
26. novembra 1999 v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

Sídlo
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava

IČO

35 776 005

Deň zápisu do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
10. novembra 1999

Právna forma

akciová spoločnosť

Označenie zápisu v Obchodnom registri SR
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2257/B

Základné imanie SK, a. s.

k 31. 12. 2020 predstavovalo 1 660 000 €
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
Spoločnosť nemá náklady na činnosť v oblasti vedy a výskumu.
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2. Charakteristika činnosti spoločnosti
v roku 2020
V zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých
zákonov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na základe zmlúv o postúpení daňových a
colných nedoplatkov postúpilo do SK, a. s. 103 319 pohľadávok voči 16 006 dlžníkom
v nominálnej hodnote 400 353 316,32 EUR.
V súlade s ustanoveniami § 14 a nasl. zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov SK, a. s. uzatvorila platne a účinne 76 zmlúv o vymáhaní
pohľadávok štátu a 115 dodatkov k zmluvám o vymáhaní pohľadávok štátu so 63 správcami
pohľadávok štátu. Na základe týchto zmlúv a dodatkov SK, a. s. začala vykonávať konsolidáciu
u 106 818 pohľadávok voči 62 472 dlžníkom v nominálnej hodnote 10 936 635,89 EUR.
Podľa § 22 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov SK, a.s. v roku 2020 uzatvorila s Finančným riaditeľstvom SR Zmluvu o postúpení
pohľadávok štátu č. 1/2020/FR SR, na základe ktorej nadobudla pohľadávku v nominálnej
hodnote 201 762,08 EUR.

Charakteristika pohľadávok
Slovenská konsolidačná, a.s. ku dňu 31.12.2020 evidovala vo svojom informačnom systéme
581 952 nevysporiadaných pohľadávok voči cca 222 208 dlžníkom v hodnote 3,69 mld. EUR,
čo predstavuje pokles o 21% podiel počtu evidovaných pohľadávok pri minimálnej zmene
menovitej hodnoty pohľadávok, v porovnaní so stavom portfólia k 31.12.2019.
Z celkového počtu pohľadávok a dlžníkov tvoria 85% portfólia pohľadávky voči fyzickým
osobám.
Prehľad portfólia k 31.12.2020

Menovitá
hodnota

Nadobudnuté pohľadávky
Bankové
161 306 993,62
Finančné riaditeľstvo SR
2 888 650 871,04
Policajný zbor
1 759 736,86
Sociálna poisťovňa
326 272 837,63
Pohľadávky zdravotných poisťovní, Veriteľ, a.
178 844 820,65
s.
ostatné
10 511 346,24

Pohľadávok* Dlžníkov
624
113 959*
23 373
35 117

454
59 304
12 806
16 444

167 507*

64 781

521

426
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Postúpenie podľa § 22 zákona č.374/2014 Z.
z.
Pohľadávky v správe
Zastupovania správcov dane v konkurzoch
Vymáhanie podľa § 16 zákona č.374/2014 Z.
z.
SPOLU

57 584 838,64

62 452

40 098

41 056 452,32

385

337

29 652 628,00

178 014

91 138

3 695 640 525,00

581 952

222 208

*Vzhľadom na veľký počet pohľadávok nadobudnutých zo zdravotných poisťovní a z daňových
úradov, Slovenská konsolidačná, a. s. eviduje v účtovníctve vybrané pohľadávky zaúčtované aj
kumulatívne aj formou rozpisu podľa zmlúv (platobných výmerov, daňových nedoplatkov).
Celkový počet pohľadávok spravovaných a vymáhaných Slovenskou konsolidačnou, a. s.
k 31.12.2020 predstavoval viac ako 1,2 mil. pohľadávok.
Počet pohľadávok v portfóliu SK, a.s. (zo zmluvy)
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Na základe Zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa legislatívne upravil postup ukončenia exekučných
konaní začatých pre 1.4.2017, Slovenská konsolidačná, a.s. k 31.12.2020 spracovala 250 tis.
upovedomení o zastavení starej exekúcie evidované k 375 tis. pohľadávkam voči 138 500
dlžníkom.
Pohľadávky vymáhané v exekučných konaniach tvoria 60% portfólia pohľadávok, pričom 98 %
z exekučných konaní je vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017. Slovenská
konsolidačná, a. s. eviduje voči jednému povinnému v priemere 2 exekučné konania (pričom
voči 40% dlžníkov je vedených 2 až 50 exekúcií).
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3. Výsledky hospodárenia v roku 2020
V súlade s podnikateľským plánom na rok 2020, ktorý bol schválený Valným zhromaždením
spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. dňa 30.6.2020, bolo prvoradým cieľom spoločnosti v
roku 2020 aktívne sústrediť svoju činnosť na efektívne spravovanie a vymáhanie pohľadávok,
ktoré SK, a. s. nadobudla počas svojho trvania do svojho majetku. Spoločnosť sa permanentne
koncentrovala aj na preberanie ďalších skupín pohľadávok, priamo do svojho portfólia alebo
za účelom ich vymáhania z inštitúcií verejného sektora. Na základe rozhodnutia jediného
akcionára MF SR sa SK, a.s. stala dňom 14.2.2015 poverenou osobou na konsolidáciu
pohľadávok verejného sektora podľa zákona o pohľadávkach štátu č. 374/2014 Z.z. V zmysle
§14 uvedeného zákona SK, a.s. vykonávala konsolidáciu (vymáhanie) pohľadávok, ktoré vznikli
po 1.1.2014 vo vlastnom mene, na vlastný účet, v prospech správcu za odplatu.
Vzhľadom na rôznorodosť portfólia pohľadávok v SK, a. s. sa každej skupine pohľadávok
venuje individuálna pozornosť v nadväznosti na ich pôvod, ako aj legislatívnu úpravu
umožňujúcu ich spravovanie. Uvedenej skutočnosti bol podriadený aj podnikateľský plán
uvažujúci s realizáciou pohľadávok. Základným zámerom podnikateľského plánu bolo
dosiahnuť požadované výnosy z pohľadávok. Efektívnym spravovaním pohľadávok mala
spoločnosť dosiahnuť kladný výsledok hospodárenia vo výške 3 tis. €. Tento zohľadňoval
adekvátne prevádzkové náklady a tiež dosiahnuté výnosy, predovšetkým z realizácie
pohľadávok. V rámci peňažných tokov, mala SK, a. s. vytýčený cieľ zabezpečiť taký čistý príjem,
ktorý zaručí finančné krytie bežných prevádzkových výdavkov, nevyhnutných na
bezproblémový chod a fungovanie spoločnosti.
Podľa dosiahnutých finančných výsledkov je možné konštatovať, že vytýčené zámery SK, a. s.
sa podarilo naplniť. Najmä v dôsledku vyšších výnosov z pohľadávok o 580 tis. € a nižšieho
čerpania prevádzkových nákladov o 130 tis. €. Spoločnosť dosiahla v roku 2020 zisk vo výške
713 tis. €.
Ku dňu zostavenia účtovnej závierky štatutárny orgán zatiaľ nenavrhol rozdelenie zisku za rok
2020. O rozdelení zisku rozhodne akcionár na valnom zhromaždení, na ktorom bude schválený
výsledok hospodárenia dosiahnutý za rok 2020.
Objem pohľadávok v aktívach bilancie celkovo poklesol k 31.12.2020 o 7 886 tis. €, a to
predovšetkým z dôvodu splátok pohľadávok evidovaných v súvahe, ako aj odpisu nedobytných
pohľadávok do strát a vrátenia postúpených pohľadávok.
Celkové príjmy spoločnosti dosiahli 10 558 tis. €, pričom ústrednú časť príjmov tvorili príjmy
z realizácie a vymáhania pohľadávok (8 583 tis. €). Výdavky predstavovali 20 295 tis. €. Čistý
cash-flow bol dosiahnutý v objeme -9 737 tis. €.
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3.1 Analýza hospodárenia spoločnosti a hospodársky
výsledok
Výnosy z hospodárskej činnosti sa týkali najmä vysporiadania a vymáhania pohľadávok.
Celkové výnosy z realizácie pohľadávok v portfóliu dosiahli k 31.12.2020 sumu 8 695 tis. €
v nasledovnom členení:
výnosy z postúpenia pohľadávok 149 tis. €,
výnosy z daňových a colných pohľadávok 4 841 tis. €,
výnosy od dlžníkov zo spoločnosti Veriteľ, a. s. 333 tis. €,
výnosy z pohľadávok zo Sociálnej poisťovne 1 186 tis. €,
výnosy z pohľadávok prevzatých z policajného zboru 25 tis. €,
výnosy z pohľadávok zo zdravotných poisťovní 1 545 tis. €,
výnosy z pohľadávok postúpených v zmysle (§22 zákona č.374/2014) 345 tis. €,
výnosy z ostatných pohľadávok 271 tis. €.
Výnosy z pohľadávok v konsolidácii v zmysle zákona č. 374/2014 dosiahli sumu 358 tis. €.
Rezervy na náklady na vymáhanie pohľadávok k 31.12.2020 boli tvorené, použité, resp.
zrušené v zmysle zásad definovaných interným predpisom spoločnosti. Na základe
inventarizácie pohľadávok boli dotvorené rezervy na trovy neúspešných exekúcii a na
prebiehajúce súdne spory. Saldo tvorby a rozpustenia rezerv predstavovalo 568 tis. €.
Saldo tvorby a rozpustenia opravných položiek predstavovalo -2 tis. €. Výška a tvorba
opravných položiek vychádzala z inventarizácie pohľadávok a bola ovplyvnená predpokladom
klesajúcej tendencie výťažnosti pohľadávok a rastúceho rizika ich nevymoženia.
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Výsledkom hospodárenia spoločnosti k 31.12.2020 bol zisk vo výške 713 tis. €.

Výnosy celkom

9 076 tis. €

Výnosy z hospodárskej činnosti
Výnosy z finančnej činnosti

9 070 tis. €
6 tis. €

Náklady celkom
Náklady z hospodárskej činnosti

8 362 tis. €
8 359 tis. €

-2 tis. €
568 tis. €
7 793 tis. €

v tom: tvorba a zúčt. opravných položiek k pohľadávkam (+/-)
tvorba a rozpustenie rezerv (+/-)
ostatné všeobecné prevádzkové náklady

Náklady z finančnej činnosti

3 tis. €

Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti
Výsledok hospodárenia z fin. činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(pred zdanením)
Daň z príjmov z bežnej činnosti

711 tis. €
3 tis. €
714 tis. €

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (po zdanení)

713 tis. €

1 tis. €

3.2 Štruktúra majetku a zdroje jeho krytia
Celková brutto bilančná hodnota majetku SK, a. s. predstavovala k ultimu hodnoteného
obdobia výšku 106 861 tis. €. Po korekcii oprávkami a opravnými položkami v objeme 61 987
tis. € dosiahla výsledná netto bilančná hodnota výšku 44 874 tis. €.
SK, a. s. spravovala k 31.12.2020 objem pohľadávok v celkovej brutto bilančnej hodnote
56 402 tis. €.
Brutto hodnota dlhodobého hmotného a nehmotného majetku bola v objeme 6 504 tis. €.

Druh majetku
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný
majetok
Pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie
MAJETOK SPOLU

Zostatková netto
hodnota k 31.12.2020
(tis. €)
538,0

Štruktúra majetku (%)
1,20 %

315,6

0,70 %

65,5
43 859,7
95,2
44 874,0

0,15 %
97,74 %
0,21 %
100,00 %
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Vlastné imanie spoločnosti dosiahlo k 31.12.2020 objem 20 583 tis. €. Celkový objem záväzkov
predstavoval ku koncu roka 2020 hodnotu 24 291 tis. €, pričom pozostával najmä z rezerv na
prebiehajúce a potenciálne súdne spory a tiež z krátkodobých, resp. dlhodobých záväzkov
vyplývajúcich najmä z obchodnej činnosti.

Zdroje krytia majetku
Vlastné imanie
z toho: základné imanie
Zákonný rezervný
fond
VH účtovného
obdobia
Záväzky
z toho: rezervy dlhodobé a
krátkodobé
dlhodobé záväzky
krátkodobé záväzky
Časové rozlíšenie
VLASTNÉ IMANIE
A ZÁVÄZKY SPOLU

Objem k 31.12.2020
(tis. €)
20 583,2
1 660,0

Štruktúra zdrojov (%)
45,87 %

18 210,3
712,9
24 290,8

54,13 %

22 802,6
312,1
1 176,1
0,0

0,00 %

44 874,0

100,00 %

3.3 Prehľad peňažných tokov (CASH-FLOW)
Čisté peňažné toky spoločnosti tvorili k ultimu hodnoteného obdobia čiastku
-9 737 tis. €. Celkový objem peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov v roku 2020
poklesol z 53 597 tis. € na 43 860 tis. €.
Primárnou čiastkou (96,2%) kladných peňažných tokov bol príjem z realizácie pohľadávok
v majetku a pohľadávok v konsolidácii (10 361 tis. €). Ostatné príjmy dosiahli spolu 197 tis. €.
Celkové výdavky spoločnosti za rok 2020 predstavovali 20 295 tis. €. Najväčšiu výdavkovú
položku tvorili trovy konaní exekúcii 7 589 tis. € (vyplatené najmä v zmysle zákona č. 233/2019
o ukončení niektorých exekučných konaní) ďalej výplata dividendy akcionárovi a ďalšie
rozdelenie zisku podľa rozhodnutia valného zhromaždenia v objeme 3 184 tis. € a odoslanie
časti splátok z vymoženej sumy z pohľadávok v konsolidácii Správcom 1 356 tis. €.
Ďalšie prevádzkové výdavky spoločnosti predstavovali bežné prevádzkové výdavky, ako aj
obstaranie majetku. SK, a. s. dosiahla v priebehu roku 2020 také príjmy, ktoré zabezpečili
finančné krytie uvedených výdavkov.
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Cash-flow
Stav peňažných prostriedkov k 1.1.2020
Príjmy
Príjem
z realizácie
pohľadávok
a príjmy
z pohľadávok v konsolidácii
Príjem z výnosových bankových úrokov
Príjem iný (napr. prenájom kancelárii, vrátené
súdne poplatky a pod.)
Spolu

Objem k 31.12.2020 v tis. €
53 597
10 361
6
191
10 558

Výdavky
Personálne výdavky
Trovy exekučných konaní
Ostatné prevádzkové výdavky
Obstaranie majetku
Rozdelenie zisku za rok 2019
Iné výdavky (napr. obstaranie pohľadávok,
odoslanie vymoženej sumy v konsolidácii)
Spolu

20 295

Čisté peňažné toky
Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2020

-9 737
43 860

6 343
7 589
1 553
270
3 184
1 356

3.4 Údaje o skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej
zostavenia
Žiadne objektívne skutočnosti, ktoré by ovplyvnili zostavenie účtovnej závierky, v tomto
období nenastali.
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4. Systém vnútornej kontroly
Uplatňovanie vnútorného kontrolného systému v podmienkach spoločnosti bolo v roku 2020
realizované v súlade s jej hlavným cieľom konsolidovať pohľadávky štátu. Odborným útvarom
pre výkon vnútornej kontroly je odbor vnútorného dozoru, ktorého pôsobnosť bola riadená
plánom kontrol schváleným dozornou radou, pokynmi predsedu dozornej rady,
predstavenstva a generálneho riaditeľa.
Na úseku správy pohľadávok bol auditovaný stav vymáhania pohľadávok postúpených podľa
§ 22 zákona č. 374/2014 Z. z. Pred schválením kompetentným orgánom boli procesnou
kontrolou monitorované postupy pri realizácii nedaňových odpisov pohľadávok a posúdený
návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody s povinným. Preverené bolo tiež zavedenie a
plnenie opatrení vyplývajúcich SK, a. s. zo zákona č. 18/2018 Z. z., nariadenia GDPR
a vnútorných predpisov pri spracovaní osobných údajov dlžníkov.
Na ekonomickom úseku bolo vyhodnotené zavedenie a vykonávanie základnej finančnej
kontroly v SK, a s. podľa zákona č. 357/2015 Z. z. a vnútorného predpisu. Ďalšou kontrolou boli
revidované postupy a záväzné lehoty pri zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
V oblasti verejného obstarávania bolo preverené dodržanie zákonných postupov
pri zabezpečení zákaziek na dodávku tovarov, prác a služieb obstarávaných vo všetkých
oblastiach činnosti spoločnosti. Osobitná pozornosť bola vnútornou kontrolou venovaná
priebehu a výsledku verejného obstarávania nadlimitnej zákazky - Integrovaný systém pre
konsolidáciu a správu pohľadávok.
Dozorná rada, ako najvyšší kontrolný orgán SK, a. s., prerokovala výsledné materiály
z vykonaných kontrol vrátane prijatých opatrení, ktoré boli zamerané najmä na skvalitnenie
a zefektívnenie procesov zavedených v preverovaných oblastiach, dopracovanie pracovných
postupov a povinností zamestnancov vo vnútorných predpisoch. Prerokovala tiež protokol
z vládneho auditu dodržiavania ustanovení zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu
(vykonaného audítorskou skupinou poverenou Ministerstvom financií SR) a potvrdila
opatrenia prijaté predstavenstvom
k jeho výsledku.
Ďalšia pôsobnosť dozornej rady bola ovplyvnená operatívnymi potrebami spoločnosti
pri plnení jej hlavnej úlohy. Predmetom rokovaní boli najmä materiály týkajúce sa spravovania
a vymáhania pohľadávok štátu a finančného hospodárenia SK, a. s. Dozorná rada prerokovala
a odporučila valnému zhromaždeniu schváliť podnikateľský plán na rok 2020 a pravidelne
hodnotila jeho plnenie. Pred zasadnutím valného zhromaždenia dozorná rada preskúmala
riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2019, návrh na rozdelenie zisku za rok 2019,
posúdila Výročnú správu SK, a. s. za rok 2019 a tiež návrh na výber audítora pre vykonanie
auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky za roky 2020 až 2023.
V štvrťročných intervaloch sa zaoberala stavom pohľadávok v portfóliu spoločnosti
a dosiahnutými výsledkami ich vymáhania.
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V zmysle Kompetenčného poriadku SK, a. s. dozorná rada na základe odporúčania
predstavenstva schválila návrh na vysporiadanie pohľadávky mimosúdnou dohodou
s dlžníčkou uzatvorenou v súlade s vnútornými predpismi.
Dozorná rada sa opakovane – na štyroch rokovaniach, zaoberala stavom informačných
systémov SK, a. s., projektom ich komplexného rozvoja, priebehom a výsledkom verejného
obstarávania nadlimitnej zákazky - Integrovaný systém pre konsolidáciu a správu pohľadávok.
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5. Zloženie orgánov spoločnosti
Najvyšším orgánom spoločnosti je VALNÉ ZHROMAŽDENIE. Jediným akcionárom
je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

PREDSTAVENSTVO Slovenskej konsolidačnej, a. s.
v roku 2020 nasledovné zloženie:
Ing. Brian Lipták
predseda predstavenstva
Skončenie funkcie: 19.11.2020
JUDr. Martin Lipovský
podpredseda predstavenstva
Skončenie funkcie 31.01.2020
Ing. Eduard Čengel
člen predstavenstva
Skončenie funkcie: 19.11.2020
JUDr. Marián Janočko
Predseda predstavenstva
Vznik funkcie: 20.11.2020
Mgr. Peter Egry
člen predstavenstva
Vznik funkcie: 20.11.2020
Skončenie funkcie: 22.11.2020
Mgr. Peter Egry
podpredseda predstavenstva
Vznik funkcie: 23.11.2020
JUDr. Denisa Vargová
člen predstavenstva
Vznik funkcie: 20.11.2020
DOZORNÁ RADA Slovenskej konsolidačnej, a. s.
v roku 2020 nasledovné zloženie:
Mgr. Viliam Harvan
predseda dozornej rady
Skončenie funkcie 24.11.2020
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JUDr. Gabriel Havrilla
predseda dozornej rady
Vznik funkcie: 25.11.2020
Ing. Dušan Argaláš
podpredseda dozornej rady
Mgr. Pavol Gregorčok
člen dozornej rady
Skončenie funkcie 24.11.2020
Ing. Mgr. Vladimír Bednár
člen dozornej rady
Vznik funkcie: 25.11.2020
Mgr. Marek Ročkár
člen dozornej rady
Ing. Ľubomír Dostálek
člen dozornej rady za zamestnancov
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6. Informácie zverejňované v súlade so
stanovami SK, a. s.
Stanovy SK, a. s. ukladajú zverejňovať informácie o prevode majetku, o poskytnutí úveru,
pôžičky alebo užívaní majetku spoločnosti, ktoré podliehajú predchádzajúcemu súhlasu
valného zhromaždenia, dozornej rady alebo boli uzatvorené s osobami uvedenými v § 196a
Obchodného zákonníka, na ktoré sa vyžaduje súhlas dozornej rady a informácie o zmluvách
o výkone funkcií uzatvorených s generálnym riaditeľom, členmi predstavenstva a členmi
dozornej rady s uvedením výšky odmeny a podielu na zisku.

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 2020
odmeny, vrátane podielu na zisku, v celkovej výške 76 015,50 €.
Predseda a členovia dozornej rady, na ktorých sa vzťahuje zákon o štátnej službe, nepoberali
odmenu počas celého roka 2020.
Členom dozornej rady, na ktorých sa nevzťahuje zákon o štátnej službe, boli za rok 2020
vyplatené odmeny, vrátane podielu na zisku, v celkovej výške 24 787,62 €.
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7. Informácie o predpokladanom vývoji
činnosti SK, a. s.
Rok 2021 bude v našej spoločnosti rokom výrazného skvalitnenia podmienok na prácu pri
plnení úloh, ktoré našej spoločnosti ukladá zákon č.374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu.
Úspešne sa totiž dovŕšil proces verejného obstarávania a spoločnosť uzavrela s dodávateľom
zmluvu o novom softvéri na zlepšenie funkcionalít systémov pri vymáhaní pohľadávok, ako aj
pri ich konsolidácii v prospech subjektov verejnej správy.
Tento dlhodobý ale nevyhnutný proces riadilo predchádzajúce vedenie spoločnosti, pričom
nové vedenie, ktoré zmluvu uzatváralo, vyjednalo ešte výhodnejšie podmienky, s ktorými
dodávateľ súhlasil, čím prišlo k výraznej úspore investovaných prostriedkov.
Hlavným cieľom pre našu spoločnosť v roku 2021 bude opäť dôsledné vymáhanie postúpených
pohľadávok , skvalitnenie služieb pri konsolidácii pohľadávok štátu ako aj zvýšenie aktivít v
záujme získania ďalších pohľadávok z Finančného riaditeľstva ,ako aj iných subjektov verejnej
správy.
Poznatky a skúsenosti, ktoré naša spoločnosť nadobudla pri výkone zákonných povinností,
bude aktívne komunikovať s naším akcionárom a príslušnými orgánmi v záujme možného
vylepšenia ustanovení zákona č.374/2014 o pohľadávkach štátu , z čoho by mal úžitok tak štát,
ako i naša akciová spoločnosť.

Prílohami Výročnej správy Slovenskej konsolidačnej, a. s. za rok 2020 sú:
Príloha č. 1: Správa nezávislého audítora
Príloha č. 2: Riadna individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2020
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