
VÝZVA AKCIONÁROM  
na poskytnutie údajov o tom, že akcionár je verejným funkcionárom  

 
Obchodná spoločnosť Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, Bratislava 831 04, 
IČO: 35 705 027, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl.č.: 
1239/B, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa zákona č. 429/2002 Z.z. o 
burze cenných papierov, týmto za účelom splnenia zákonných povinností podľa zákona č. 315/2016 
Z.z. o registri partnerov verejného sektora vyzýva svojich akcionárov na oznámenie – poskytnutie 
informácie, či akcionár a/alebo osoba, na účet ktorej akcionár drží akcie, je verejným funkcionárom 
podľa  čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov.  
 
Poskytnutie týchto informácii je potrebné v súvislosti so zabezpečením riadnej registrácie v registri 
partnerov verejného sektora, zriadeného zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného 
sektora a pravidelného overovania a aktualizácie zapísaných údajov. 
 
Podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, o právnickej 
osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje zoznam verejných funkcionárov 
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej 
štruktúry partnera verejného sektora. 
 
Za verejného funkcionára sa podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov považujú osoby, ktoré zastávajú / vykonávajú 
ktorúko ľvek z nižšie uvedených funkcii: 
a) prezident Slovenskej republiky, 
b) poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, 
c) členovia vlády Slovenskej republiky, 
d) vedúci ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, 
e) sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky, 
f) predseda a podpredseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 
g) členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, 
h) generálny prokurátor Slovenskej republiky, 
i) verejný ochranca práv, 
j) predseda a podpredsedovia Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, 
k) štátni tajomníci, 
l) náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, 
m) riaditeľ Slovenskej informačnej služby, 
n) členovia Bankovej rady Národnej banky Slovenska, 
o) starostovia obcí, 
p) poslanci mestských zastupiteľstiev a poslanci zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v 
Košiciach, 
q) predsedovia vyšších územných celkov, 
r) poslanci zastupiteľstiev vyšších územných celkov, 
s) rektori verejných vysokých škôl, 
t) predseda a podpredseda Úradu na ochranu osobných údajov, 
u) štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho 
rozhlasu, 
v) štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu Sociálnej poisťovne a Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne, 
w) generálny riaditeľ Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, 
x) členovia Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie, 
y) členovia regulačnej rady, 
z) predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, 
za) predseda Poštového úradu, 
zb) štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu obchodných spoločností so stopercentnou 



majetkovou účasťou štátu, 
zc) riaditeľ štátneho podniku a členovia dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie 
ustanovuje štát, 
zd) členovia Rady Slovenskej televízie a členov Rady Slovenského rozhlasu, 
ze) generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, 
zf) predseda správnej rady Ústavu pamäti národa, 
zg) generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky, 
zh) členovia štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, 
zi) predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 
zj) členovia výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky, 
zk) predseda a podpredseda Poštového regulačného úradu.  
 
Informáciu o tom, že akcionár vykonáva resp. zastáva ktorúkoľvek z vyššie špecifikovaných 
verejných funkcii je potrebné oznámiť písomne na adrese sídla spoločnosti Druhá strategická, a.s. 
alebo elektronicky na e-mailovej adrese: druha.strategicka@harvard.sk e-mailom, ktorého prílohou 
bude písomné Oznámenie akcionára, obsahujúce nižšie uvedené náležitosti.  
 
V Oznámení je potrebné uviesť najmä:  

- meno a priezvisko akcionára,  
- adresu trvalého pobytu akcionára,  
- adresu na doručovanie elektronickej korešpondencie (e-mailová adresa akcionára), 
- počet akcii spoločnosti Druhá strategická, a.s., ktoré sú vo vlastníctve akcionára,  
- označenie verejnej funkcie, ktorú akcionár vykonáva alebo zastáva s uvedením presného 

názvu funkcie a presného názvu orgánu alebo inštitúcie, v ktorej funkciu vykonáva, 
- odkaz na príslušné zákonné ustanovenie čl. 2 ods. 1 písm. a) až zk) ústavného zákona č. 

357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, podľa 
ktorého akcionár vykonáva funkciu verejného funkcionára, 

- vyhlásenie akcionára, že ním poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé, 
- deň podpísania Oznámenia, a 
- vlastnoručný podpis akcionára. 

Odporúčaný vzor Oznámenia, ktorý akcionár môže použiť na oznámenie skutočnosti, že je verejným 
funkcionárom, nájdete na nasledovnej stránke: http://www.druhastrategicka.sk/oznamenie.pdf 
 
 
V prípade, ak akcionár nezastáva žiadnu z vyššie uvedených verejných funkcii, nie je potrebné 
zasielať o tom osobitné oznámenie spoločnosti.  
 
Vyššie uvedené informácie je potrebné oznamovať aj v prípade, ak akcionár kedykoľvek v čase, keď 
je majiteľom akcii spoločnosti Druhá strategická, a.s., začne vykonávať ktorúkoľvek z vyššie 
uvedených funkcii, a to najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa začatia výkonu funkcie podľa čl. 2 ods. 1 
písm. a) až zk) ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov, a to písomne na adrese sídla spoločnosti Druhá strategická, a.s. alebo 
elektronicky na e-mailovej adrese: druha.strategicka@harvard.sk  
 
V prípade ukončenia výkonu funkcie akýmkoľvek spôsobom (napr. uplynutím funkčného obdobia, 
odstúpením, odvolaním a pod.) je potrebné túto skutočnosť oznámiť spoločnosti písomne na adrese 
sídla spoločnosti Druhá strategická, a.s. alebo elektronicky na e-mailovej adrese: 
druha.strategicka@harvard.sk. V prípade ak akcionár – verejný funkcionár prevedie akcie na tretiu 
osobu a prestane tak byť majiteľom akcii spoločnosti Druhá strategická, a.s., je potrebné oznámiť túto 
skutočnosť, a to písomne na adrese sídla spoločnosti Druhá strategická, a.s. alebo elektronicky na e-
mailovej adrese: druha.strategicka@harvard.sk 
  
 
 


