
  

Akciová spoločnosť  

GARFIN HOLDING, a.s. 
so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 400 434, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B 
(ďalej aj len „spoločnosť“)  
 
v súvislosti s mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 27.03.2020 
o 11.00 hod. v Hoteli BRATISLAVA, sála F2, na adrese Seberíniho 9, 821 03 Bratislava týmto 
podľa ust. § 184a ods. 1, 2 a ods. 3 a § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka uverejňuje nasledovné 
údaje a dokumenty: 
 
(i)  podľa § 184a ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka:   

 
OZNÁMENIE O ZVOLANÍ MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA  
/text oznámenia, ktoré bolo uverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 26.02.2020; 
oznámenie obsahuje údaje a náležitosti podľa § 184 ods. 4 a § 184a ods. 1 a ods. 8 Obchodného 
zákonníka /  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Predstavenstvo akciovej spoločnosti 

GARFIN HOLDING, a.s. 
so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B 

z v o l á v a        

MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI,  
 
ktoré sa bude konať dňa 27.03.2020 o 11.00 hod. v Hoteli BRATISLAVA, sála F2, na adrese Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, s týmto programom: 
 
1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia. 
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia (predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb 

poverených sčítaním hlasov). 
3. Schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti. 
4. Zmena stanov spoločnosti. 
5. Odvolanie a voľba člena dozornej rady spoločnosti.  
6. Schválenie zmlúv o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti. 
7. Záver. 

 
Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na mimoriadnom valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je 24.03.2020.  
Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 27.03.2020 so začiatkom o 09.30 hod.  
Akcionár - fyzická osoba predloží pri prezentácii svoj preukaz totožnosti.  
Akcionár - právnická osoba predloží pri prezentácii:  
(a) originál alebo úradne overenú kópiu svojho aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra, nie starší ako 3 mesiace; ak akcionár – právnická osoba nie je zapísaná 

v takomto registri, predloží originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite, nie starší ako 3 mesiace; a  
(b) originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený v mene akcionára - právnickej osoby konať.  
Fyzická osoba konajúca v mene akcionára - právnickej osoby predloží pri prezentácii aj svoj preukaz totožnosti.  
Splnomocnenec akcionára - fyzická osoba predloží pri prezentácii popri dokladoch uvedených vyššie pod písm. (a) a (b), ktoré sa vyžadujú v prípade akcionára – právnickej osoby, 
splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a svoj preukaz totožnosti.  
Splnomocnenec akcionára - právnická osoba predloží pri prezentácii popri dokladoch uvedených vyššie pod písm. (a) a (b), ktoré sa vyžadujú v prípade akcionára – právnickej osoby, 
splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a originál alebo úradne overenú kópiu svojho aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra, nie starší ako 3 
mesiace; ak splnomocnenec - právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, predloží originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite. Splnomocnenec 
akcionára - právnická osoba pri prezentácií predloží aj originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený v mene splnomocnenca - právnickej osoby konať. 
Fyzická osoba konajúca v mene splnomocnenca - právnickej osoby predloží pri prezentácii aj svoj preukaz totožnosti.  
K bodu 3. programu: Znenie návrhu  pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti sú akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. 
K bodu 4. programu: Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti spočíva v zmene orgánu, ktorý schvaľuje pravidlá odmeňovanie členov orgánov spoločnosti, pričom predstavenstvo 
navrhuje schváliť toto uznesenie o zmene stanov:  
„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti, a to tak, že: 
a) v čl. 30. stanov spoločnosti sa mení písm. h) a toto po zmene znie takto: „h) schvaľovanie zmlúv o výkone funkcie členov predstavenstva.“.“ 
K bodu 5. programu: Mená osôb, ktorá sa navrhuje na odvolanie a zvolenie za člena dozornej rady spoločnosti sú akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie 
valného zhromaždenia. 
K bodu 6. programu: Znenie návrhov zmlúv o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti sú akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. 
Upozornenia a poučenia pre akcionárov:  

Akcionár je podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí 
spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Počet hlasov akcionára sa určuje 
pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv podľa predchádzajúcej vety je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného 
zhromaždenia. 

Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení osobne alebo v  zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 190e Obchodného zákonníka. V zmysle článku 
13. bodu 1. stanov spoločnosti platí splnomocnenie len pre jedno konkrétne valné zhromaždenie a podpis splnomocniteľa musí byť na splnomocnení úradne overený.  

Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu 
splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento 
môže na  valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak je splnomocnencom akcionára člen dozornej rady, člen dozornej rady musí akcionárovi 
oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení členovi dozornej rady; súčasťou 
splnomocnenia udeleného členovi dozornej rady musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady 
ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť mu  umožní jeho zastúpenie jedným 
splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu. Vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré možno na mimoriadnom valnom zhromaždení použiť pri 
hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca, je prílohou tohto oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia a je taktiež uverejnený na webovom sídle spoločnosti www. 
garfinholding.sk. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca aj prostredníctvom elektronických prostriedkov, a  to 
prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info@garfinholding.sk vo formáte dokumentu „.pdf“.  



  

Vzhľadom na to, že stanovy spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať na valnom zhromaždení s využitím poštových služieb pred konaním valného zhromaždenia ("korešpondenčné 
hlasovanie") podľa § 190a Obchodného zákonníka a ani možnosť účasti a hlasovania na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka, 
akcionári nemajú možnosť takejto účasti a hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení.  

Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného 
zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo 
povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania  valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju 
poskytne v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovaní valného zhromaždenia odkázať na webové sídlo 
spoločnosti, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo formáte otázka - odpoveď. Ak webové sídlo spoločnosti neobsahuje požadovanú informáciu alebo obsahuje neúplnú 
informáciu, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o povinnosti spoločnosti požadovanú informáciu poskytnúť. Právo akcionára podľa predchádzajúcej vety zanikne, ak ho akcionár neuplatní 
do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie. Poskytnutie informácie sa môže 
odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládanej 
spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas 
rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas 
rokovania valného zhromaždenia dozorná rada; na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie  
valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu 
poskytnúť. Právo akcionára podľa predchádzajúcej vety zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti 
alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie. Ak akcionár nepožiadal dozornú radu o rozhodnutie o poskytnutí informácie alebo dozorná rada rozhodne o tom, že nesúhlasí s 
poskytnutím informácie, nemožno z dôvodu neposkytnutia tejto informácie vyhlásiť uznesenie valného zhromaždenia za neplatné v súvislosti s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia 
týkala. 

Na žiadosť akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného 
zhromaždenia; valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného 
zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní valného 
zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia 
najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania 
valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním 
valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného 
zhromaždenia. 

Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho 
valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Žiadosti akcionárov podľa predchádzajúcej vety možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií 
najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa nasledujúcej vety. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie 
tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia; 
predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.  

Poučenie akcionárov o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka a o práve zaradiť ním určenú záležitosť do 
programu rokovania  valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka vrátane lehôt na ich uplatnenie je uverejnené na webovom sídle spoločnosti www. garfinholding.sk. 

Úplné znenie dokumentov a návrhy uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia, 
sú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia až do dňa konania 
mimoriadneho valného zhromaždenia v čase od 09.00 hod. do 16.00 hod.; akcionári môžu v uvedenom mieste  a  čase získať taktiež kópie uvedených dokumentov a návrhov. Ak majiteľ akcie na 
doručiteľa zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti, spoločnosť mu v lehote 30 dní pred konaním 
mimoriadneho valného zhromaždenia zašle doporučeným listom na ním uvedenú adresu a na jeho náklady oznámenie o konaní valného zhromaždenia. 

Údaje a dokumenty podľa § 184a ods. 2 písm. c) až e) Obchodného zákonníka, a teda úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania 
mimoriadneho valného zhromaždenia, návrhy uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia podľa jednotlivých bodov programu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia, stanovisko 
predstavenstva ku každému bodu programu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia a vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré 
možno na mimoriadnom valnom zhromaždení použiť pri hlasovaní v zastúpení na základe splnomocnenia, budú uverejnené na webovom sídle spoločnosti www. garfinholding.sk najmenej 30 dní 
pred konaním valného zhromaždenia, a to nepretržite, až do konania mimoriadneho valného zhromaždenia. 

Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu elektronicky prostredníctvom internetu na svojom webovom sídle www.garfinholding.sk. 
Každý akcionár sa zúčastňuje na mimoriadnom valnom zhromaždení na vlastné náklady. 

 
Vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré možno na mimoriadnom valnom zhromaždení použiť pri hlasovaní v zastúpení na základe splnomocnenia: 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––
––––––––- 

PLNOMOCENSTVO 
Splnomocniteľ:  
Meno a priezvisko/obchodné meno:  
Bydlisko/sídlo:  
Dátum narodenia/IČO:  
Zapísaný v (len pri právnických osobách):  
Konajúci prostredníctvom (len pri právnických osobách):  
(ďalej len „Splnomocniteľ“)  
 
Splnomocnenec:  
Meno a priezvisko/obchodné meno:  
Bydlisko/sídlo:  
Dátum narodenia/IČO:  
Zapísaný v (len pri právnických osobách):  
Konajúci prostredníctvom (len pri právnických osobách):  
(ďalej len „Splnomocnenec“)  
 
Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca na zastupovanie Splnomocniteľa na výkon všetkých práv Splnomocniteľa ako akcionára akciovej spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s., so sídlom: 
Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434, zápis v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej len „Spoločnosť“) na riadnom valnom 
zhromaždení Spoločnosti, ktoré sa má uskutočniť dňa 27.03.2020 o 11.00 hod. v Hoteli BRATISLAVA, sála F2, na adrese Seberíniho 9, 821 03 Bratislava (ďalej len „MVZ“), najmä na výkon práva zúčastniť sa 
MVZ, hlasovať na ňom,  požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy, a to v plnom rozsahu vo všetkých veciach, ktoré budú prerokúvané na MVZ, pokiaľ z ďalej uvedených pokynov 
nevyplýva inak.  
Pokyny na hlasovanie k jednotlivým bodom programu rokovania MVZ:  
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............... 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............... 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............... 
/V zmysle § 190e ods. 1 Obchodného zákonníka súčasťou splnomocnenia udeleného členovi dozornej rady musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu mimoriadneho valného 
zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára./ 
 
Ďalšie pokyny: 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............  
 
V _____________  dňa _________  
 
Splnomocniteľ:  
meno a priezvisko/obchodné meno:   __________________________________  

úradne overený podpis  
Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam:       
Splnomocnenec:  
meno a priezvisko/obchodné meno:   __________________________________  

vlastnoručný podpis  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––
––––––––- 
 
predstavenstvo spoločnosti 
GARFIN HOLDING, a.s. 

 

 
 



  

(ii)  podľa § 184a ods. 2 písm. b) Obchodného zákonníka:  
 
CELKOVÝ POČET AKCIÍ A HLASOVACÍCH PRÁV, KTORÉ SÚ S AKCIAMI 
SPOJENÉ  
 
Ku dňu 26.02.2020, kedy bolo v denníku Hospodárske noviny uverejnené oznámenie o zvolaní mimoriadneho valného 
zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 27.03.2020 o 11.00 hod. v Hoteli BRATISLAVA, sála F2, na adrese Seberíniho 9, 821 
03 Bratislava,   
 
je celkový počet akcií spoločnosti, s ktorými sú spojené hlasovacie práva: 9.039.122 ks, z toho je: 
 
(i) 2.026.278 ks kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou  jednej akcie: 10 EUR; a  
(ii) 7.012.844 ks kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 1 EUR. 
 
V súlade s čl. 13 bod 2. stanov spoločnosti počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k 
výške základného imania, pričom na každé 1 EUR menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas, a teda s vyššie 
uvedenými akciami je spojených celkom 100 % všetkých hlasov, pričom  

 
(i) s 1 ks kmeňovej akcie na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou  jednej akcie: 10 EUR je spojených  

10 hlasov, a teda s 2.026.278 ks kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej 
akcie: 10 EUR je spojených celkom 20.262.780 všetkých hlasov, t.j. 74,29% všetkých hlasov; a  

(ii) s 1 ks kmeňovej akcie na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou  jednej akcie: 1 EUR je spojený 
1 hlas, a teda so 7.012.844 ks kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 
1 EUR je spojených celkom 7.012.844 všetkých hlasov, t.j. 25,71 % všetkých hlasov. 

 
 



  

(iii)  podľa § 184a ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka:  
 
ÚPLNÉ ZNENIE VŠETKÝCH DOKUMENTOV, ktoré sa budú prerokúvať v rámci 
určeného programu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia: 
 
K bodu 3. programu: 
 
 

PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV ORGÁNOV 
VEREJNEJ AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI 

GARFIN HOLDING, a.s. 
 

PREAMBULA  

 
Tieto pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti (ďalej aj ako 
„pravidlá odmeňovania“) GARFIN HOLDING, a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 
02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej aj ako „Spoločnosť“) sú v 
súlade s dlhodobou stratégiou Spoločnosti, ktorou je zhodnocovanie majetku Spoločnosti a 
investovanie kapitálu do ďalšieho rozvoja Spoločnosti a spoločností, v ktorých má 
Spoločnosť majetkovú účasť, dlhodobými cieľmi Spoločnosti a so záujmom udržateľnosti. 
Tieto pravidlá odmeňovania boli vytvorené najmä s cieľom: 

 
a) zabezpečiť, aby akcionári Spoločnosti mali účinné slovo v oblasti politiky 

odmeňovania, 
b) poskytnúť lepší prehľad akcionárov o odmeňovaní členov orgánov Spoločnosti, čím 

sa vytvára základný predpoklad výkonu práv akcionárov a ich zapojenia v súvislosti 
s odmeňovaním, 

c) umožniť potenciálnym investorom a zainteresovaným stranám posúdiť odmeňovanie 
členov orgánu spoločnosti, 

d) poskytnúť väčšiu transparentnosť Spoločnosti a väčšiu zodpovednosť členov orgánov 
Spoločnosti, 

e) prispieť k podnikateľskej stratégii, 
f) prispieť k dlhodobým záujmom a udržateľnosti Spoločnosti, 
g) zosúladiť záujmy Spoločnosti so záujmami členov orgánov Spoločnosti, a to so 

zreteľom na rozhodujúcu úlohu členov orgánov v Spoločnosti, nakoľko členovia 
orgánov Spoločnosti prispievajú k dlhodobému úspechu Spoločnosti, 

h) stanoviť princípy, základné zásady a  podmienky odmeňovania  členov orgánov 
Spoločnosti,  a to v súlade s § 201a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“). 

 
 



  

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
1.1. Členom orgánu Spoločnosti sa na účely týchto pravidiel odmeňovania v súlade s § 

201a ods. 2 Obchodného zákonníka rozumejú 
1.1.1. člen predstavenstva Spoločnosti, 
1.1.2. člen dozornej rady Spoločnosti, 
1.1.3. osoba pôsobiaca na najvyššom stupni riadenia Spoločnosti, ak takáto pozícia 

v Spoločnosti existuje, a jej zástupca, ak nie sú členmi predstavenstva alebo 
dozornej rady Spoločnosti. 

1.2. V súlade s § 187 ods. 1 písm. i) Obchodného zákonníka schvaľovanie pravidiel 
odmeňovania členov orgánov Spoločnosti a ich zmien patrí do pôsobnosti valného 
zhromaždenia Spoločnosti. 

1.3. V súlade s § 194 ods. 6 písm. g) Obchodného zákonníka sú členovia predstavenstva 
Spoločnosti povinní vypracovať pravidlá odmeňovania a predložiť ich na rokovanie 
valnému zhromaždeniu Spoločnosti. 

1.4. Ďalšie podrobnosti ustanovuje Obchodný zákonník, ostatné všeobecne záväzné 
právne predpisy a interné právne akty Spoločnosti. 
 

2. PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV PREDSTAVENSTVA 
SPOLOČNOSTI 

 
2.A Všeobecné ustanovenia 

 
2.1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý riadi činnosť Spoločnosti 

a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, 
pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti 
valného zhromaždenia alebo dozornej rady. 

2.2. Pojmom člen predstavenstva sa na účely týchto pravidiel odmeňovania rozumie člen 
predstavenstva Spoločnosti a predseda predstavenstva Spoločnosti. 

2.3. Štruktúra odmien členov predstavenstva Spoločnosti pozostáva z pevnej zložky 
odmeny podľa bodu 2.B týchto pravidiel a iných príplatkov a výhod podľa bodu 2.D 
týchto pravidiel (ďalej spolu aj ako „celková odmena člena predstavenstva“). 

2.4. Člen predstavenstva má nad rámec celkovej odmeny člena predstavenstva právo na 

odmenu  vo  forme   mzdy   alebo  v akejkoľvek  inej   forme   získanú   od   
ktorejkoľvek  spoločnosti  z konsolidovaného celku podľa § 6 ods. 4 v spojení s § 22 
ods. 3 a 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve vo vzťahu k Spoločnosti, získanej 
na základe pracovnej zmluvy, alebo akejkoľvek inej zmluvy, na základe ktorej 
členovi predstavenstva Spoločnosti vznikne právo na odmenu. 

 
2.B Opis pevnej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva 

 
2.5. Členovi predstavenstva Spoločnosti sa poskytuje odmena za riadny výkon jeho 



  

funkcie člena predstavenstva Spoločnosti dojednaná a vyplývajúca zo zmluvy o 
výkone funkcie člena predstavenstva, resp. zmluvy o výkone funkcie predsedu 
predstavenstva uzatvorenej v súlade s 
§ 66 ods. 6 Obchodného zákonníka. 

2.6. Horná hranica pevnej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva za výkon jeho 
funkcie sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v SR v roku 2018, 
zaokrúhlenej na celých sto euro. 

2.7. Horná hranica pevnej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva Spoločnosti: 
2.7.1. za výkon funkcie predsedu predstavenstva neprekročí 1,5-násobok priemernej 

mzdy zamestnanca v SR podľa bodu 2.6 týchto pravidiel, 
2.7.2. za výkon funkcie iného člena predstavenstva neprekročí 1,5-násobok 

priemernej mzdy zamestnanca v SR podľa bodu 2.6 týchto pravidiel. 

 
2.C Opis pohyblivej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva 

 
2.8. Spoločnosť neumožňuje priznanie pohyblivej zložky odmeny členovi predstavenstva 

Spoločnosti. 

 
2.D Opis príplatkov a iných výhod člena predstavenstva 

 
2.9. Člen predstavenstva má nárok na podiel zo zisku Spoločnosti vo výške schválenej 

valným zhromaždením spoločnosti (ďalej aj ako „tantiéma ČP“). 

2.10. V súlade s § 196a  Obchodného zákonníka dozorná rada schvaľuje poskytnutie 
úverov, pôžičiek, odplatné prevedenie alebo poskytnutie majetku do užívania alebo 
vlastníctva, a to za podmienok ustanovených v § 196a  Obchodného zákonníka. 

2.11. Člen predstavenstva má nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov 
nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom svojej funkcie. Cestovné 
náhrady sa členovi predstavenstva poskytujú za podmienok uvedených v 
predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 283/2002 Z. z. o 
cestovných náhradách v znení neskorších predpisoch. 

 
2.E Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene 

člena predstavenstva 
 

2.12. S ohľadom na skutočnosť, že sa členom predstavenstva nepriznáva pohyblivá zložka 
celkovej odmeny člena predstavenstva je predpokladaný pomerný podiel 
jednotlivých zložiek celkovej odmeny člena predstavenstva nasledovný: 

Funkcia Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej 
odmene člena predstavenstva 

predseda 
predstavenstva 

pevná zložka - 50%/pohyblivá zložka - 0%/iné príplatky a výhody - 50% 

iný člen 
predstavenstva 

pevná zložka - 50%/pohyblivá zložka - 0%/iné príplatky a výhody - 50% 



  

 
2.F Opis základných charakteristík systému doplnkového dôchodkového 

zabezpečenia alebo práv spojených s odchodom do predčasného starobného 
dôchodku 

 
2.13. Členovi predstavenstva nevzniká nárok na akúkoľvek formu príspevku na 

dôchodkové zabezpečenie, resp. podpory v súvislosti s odchodom do predčasného 
starobného dôchodku. 

 
2.G Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a uplatniteľné 

výpovedné lehoty. 
 

2.14. Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva je obmedzená na dobu 
trvania jeho funkcie ako člena predstavenstva. 

2.15. Uplatniteľné výpovedné lehoty sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

 
2.H Podmienky ukončenia zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a 

platieb spojených s jej ukončením. 
 

2.16. Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva zaniká dňom zániku funkcie člena 
predstavenstva. 

2.17. Členovi predstavenstva nevzniká nárok na akúkoľvek formu finančnej kompenzácie, 
ktorá by mohla priamo alebo nepriamo nadväzovať na zánik alebo skončenie jeho 
funkcie ako člena predstavenstva, najmä nemá nárok na odstupné, odmenu alebo inú 
formu finančného plnenia, ktorá môže príčinne súvisieť so skončením jeho funkcie 
člena predstavenstva. 

3. PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI 

 
3.A Všeobecné ustanovenia 

 
3.1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie 

podnikateľskej činnosti Spoločnosti. 
3.2. Pojmom člen dozornej rady sa na účely týchto pravidiel odmeňovania rozumie člen 

dozornej rady Spoločnosti. 
3.3. Štruktúra odmien členov dozornej Spoločnosti pozostáva z pevnej zložky odmeny 

podľa bodu 3.B týchto pravidiel a iných príplatkov a výhod podľa bodu 3.D týchto 
pravidiel (ďalej aj ako „celková odmena člena dozornej rady“). 

3.4. Člen dozornej rady má nad rámec celkovej odmeny člena dozornej rady právo na 
odmenu vo forme   mzdy   alebo   v akejkoľvek   inej    forme   získanú   od   
ktorejkoľvek   spoločnosti    z konsolidovaného celku podľa § 6 ods. 4 v spojení s § 
22 ods. 3 a 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve vo vzťahu k Spoločnosti, 
získanej na základe pracovnej zmluvy, alebo akejkoľvek inej zmluvy, na základe 



  

ktorej členovi dozornej rady Spoločnosti vznikne právo na odmenu. 

 
3.B Opis pevnej zložky celkovej odmeny člena dozornej rady 

 
3.5. Členovi dozornej rady Spoločnosti sa poskytuje odmena za riadny výkon jeho 

funkcie člena dozornej rady Spoločnosti dojednaná a vyplývajúca zo zmluvy o 
výkone funkcie člena dozornej rady uzatvorenej v súlade s § 66 ods. 6 Obchodného 
zákonníka. 

3.6. Horná hranica pevnej zložky celkovej odmeny člena dozornej rady za výkon jeho 
funkcie sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v SR v  roku  2018,  
zaokrúhlenej  na celých sto euro. 

3.7. Horná hranica pevnej zložky mesačnej odmeny člena dozornej rady za výkon funkcie 
člena dozornej rady neprekročí 0,3-násobok priemernej mzdy zamestnanca v SR 
podľa bodu 3.6 týchto pravidiel odmeňovania. 

 
3.C Opis pohyblivej zložky odmeny člena dozornej rady 

 
3.8. Spoločnosť neumožňuje priznanie pohyblivej zložky odmeny členovi dozornej rady 

Spoločnosti. 

 
3.D Opis príplatkov a iných výhod dozornej rady 

 
3.9. Člen dozornej rady má nárok na podiel zo zisku Spoločnosti vo výške schválenej 

valným zhromaždením spoločnosti (ďalej aj ako „tantiéma ČDR“). 

3.10. Člen dozornej rady má nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov 
nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom svojej funkcie. Cestovné 
náhrady sa členovi dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených v 
predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 283/2002 Z. z. o 
cestovných náhradách v znení neskorších predpisoch. 

 
3.E Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene 

člena dozornej rady 
 

3.11. S ohľadom na skutočnosť, že sa členom dozornej rady nepriznáva pohyblivá zložka 

celkovej odmeny člena dozornej rady je predpokladaný pomerný podiel jednotlivých 
zložiek celkovej odmeny člena dozornej rady nasledovný: 

Funkcia Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej 
odmene člena dozornej rady 

člen dozornej rady pevná zložka - 50%/pohyblivá zložka - 0%/iné príplatky a výhody - 50% 

 
3.F Opis základných charakteristík systému doplnkového dôchodkového 

zabezpečenia alebo práv spojených s odchodom do predčasného starobného 
dôchodku 



  

 
3.12. Členovi dozornej rady nevzniká nárok na akúkoľvek formu príspevku na dôchodkové 

zabezpečenie, resp. podpory v súvislosti s odchodom do predčasného starobného 
dôchodku. 

 
3.G Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady a uplatniteľné 

výpovedné lehoty. 
 

3.13. Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady je obmedzená na dobu 

trvania jeho funkcie ako člena dozornej rady. 
3.14. Uplatniteľné výpovedné lehoty sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

 
3.H Podmienky ukončenia zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady a 

platieb spojených s jej ukončením. 
 

3.15. Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady zaniká dňom zániku funkcie člena 

dozornej rady. 
3.16. Členovi dozornej rady nevzniká nárok na akúkoľvek formu finančnej kompenzácie, 

ktorá by mohla priamo alebo nepriamo nadväzovať na zánik alebo skončenie jeho 
funkcie ako člena dozornej rady, najmä nemá nárok na odstupné, odmenu alebo inú 
formu finančného plnenia, ktorá môže príčinne súvisieť so skončením jeho funkcie 
člena dozornej rady. 

4. ODMEŇOVANIE ČLENA ORGÁNU PODĽA § 201A ODS. 2 PÍSM. C) 
OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA 

 

4.1. V Spoločnosti nepôsobí žiadna osoba v zmysle § 201a ods. 2 písm. c) Obchodného 
zákonníka na najvyššom stupni riadenia, ktorá nie je zároveň členom predstavenstva 
alebo dozornej rady Spoločnosti. 

4.2. V prípade ak v Spoločnosti začne pôsobiť osoba v postavení člena orgánu 
Spoločnosti podľa 
§ 201a ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka, budú sa na odmeňovanie tohto člena 

orgánu Spoločnosti primerane vzťahovať ustanovenia o odmeňovaní členov 

predstavenstva Spoločnosti podľa bodu 2 týchto pravidiel odmeňovania, pričom: 

4.2.1. na osobu pôsobiacu na najvyššom stupni riadenia Spoločnosti v zmysle § 
201a ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka sa budú primerane vzťahovať 
ustanovenia týchto pravidiel odmeňovania vzťahujúce sa na predsedu 
predstavenstva Spoločnosti, 

4.2.2. na zástupcu osoby pôsobiacej na najvyššom stupni riadenia Spoločnosti 
v zmysle § 201a ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka sa budú primerane 
vzťahovať ustanovenia týchto pravidiel odmeňovania vzťahujúce sa na iného 
člena predstavenstva Spoločnosti. 

 



  

 

5. OPIS ROZHODOVACIEHO PROCESU UPLATŇOVANÉHO NA 
SCHVÁLENIE, PRESKÚMANIE A VYKONÁVANIE PRAVIDIEL 
ODMEŇOVANIA, VRÁTANE OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE 
KONFLIKTOM ZÁUJMOV A ICH RIEŠENIE 

 
5.A Opis rozhodovacieho procesu uplatňovaného na schválenie, preskúmanie a 
vykonávanie pravidiel odmeňovania 

 
5.1. Schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti a ich zmien patrí 

do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti. Na schválenie pravidiel 
odmeňovania a ich zmien sa v súlade s § 186 Obchodného zákonníka vyžaduje 
väčšina hlasov prítomných akcionárov. 

5.2. Platnosť týchto pravidiel odmeňovania je štyri roky odo dňa ich schválenia na 
valnom zhromaždení; pred uplynutím tejto lehoty je predstavenstvo Spoločnosti 
povinné vypracovať nový návrh pravidiel odmeňovania a predložiť ho na schválenie 
na najbližšie valné zhromaždenie Spoločnosti. 

5.3. Pri vyhotovení nového návrhu pravidiel odmeňovania je predstavenstvo Spoločnosti 
povinné rešpektovať účel a ciele týchto pravidiel. 

5.4. Návrh nových pravidiel odmeňovania musí obsahovať opis a vysvetlenie všetkých 
navrhovaných zmien. Predstavenstvo Spoločnosti je povinné po každej zmene 
pravidiel odmeňovania vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie pravidiel 
odmeňovania. Úplné znenie pravidiel odmeňovania musí okrem náležitostí podľa § 
201b ods. 1 až 3 Obchodného zákonníka obsahovať aj vyjadrenie predstavenstva k 
spôsobu zohľadnenia hlasov a rozdielnych názorov akcionárov prednesených na 
valnom zhromaždení k schváleným zmenám a všetky správy o odmeňovaní podľa § 
201e Obchodného zákonníka od posledného hlasovania o pravidlách odmeňovania na 
valnom zhromaždení. 

5.5. Ak Spoločnosť nemá vypracované pravidlá odmeňovania a predložený návrh 
pravidiel odmeňovania nebol schválený na valnom zhromaždení, vypláca Spoločnosť 
odmeny členom orgánov Spoločnosti v súlade so zavedenou praxou. Predstavenstvo 
je povinné predložiť nový návrh pravidiel odmeňovania na schválenie na najbližšie 
valné zhromaždenie. 

5.6. Ak Spoločnosť má schválené pravidlá odmeňovania a valné zhromaždenie neschváli 
nový návrh pravidiel odmeňovania, vypláca Spoločnosť odmeny členom orgánov 
Spoločnosti v súlade s doterajšími schválenými pravidlami odmeňovania. 
Predstavenstvo je povinné predložiť nový návrh pravidiel odmeňovania na 
schválenie na najbližšie valné zhromaždenie. 

5.7. Spoločnosť bez zbytočného odkladu uverejní schválené pravidlá odmeňovania na 
svojom webovom sídle spolu s uvedením dátumu konania valného zhromaždenia a 
výsledkom hlasovania. Pravidlá odmeňovania musia byť na webovom sídle 
spoločnosti uverejnené počas celej doby ich platnosti a prístup k nim musí byť 



  

bezodplatný. 
5.8. Spoločnosť je povinná pri odmeňovaní členov orgánov postupovať transparentne a v 

súlade so schválenými pravidlami odmeňovania Spoločnosti v znení ich prípadných 
zmien a doplnení. 

 
5.B Opatrenia na predchádzanie konfliktom záujmov a ich riešenie 

 
5.9. Členovia orgánov Spoločnosti sú pri schvaľovaní, preskúmavaní a vykonávaní 

pravidiel odmeňovania  povinní   postupovať   s náležitou   starostlivosťou,   
odbornou   starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej 
akcionárov, najmä nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb 
pred záujmami Spoločnosti. 

5.10. Ak člen orgánu Spoločnosti pri schvaľovaní preskúmavaní a vykonávaní pravidiel 

odmeňovania zistí skutočnosti na základe ktorých možno mať odôvodnené 
pochybnosti o jeho nezaujatosti je povinný to bezodkladne oznámiť spôsobom podľa 
bodu 5.11 týchto pravidiel odmeňovania. 

5.11. Skutočnosti podľa bodu 5.10 týchto pravidiel odmeňovania je 
5.11.1. člen dozornej rady Spoločnosti povinný bezodkladne a písomne oznámiť 

predstavenstvu Spoločnosti, 
5.11.2. člen predstavenstva Spoločnosti povinný bezodkladne a písomne oznámiť 

dozornej rade Spoločnosti. 
 
 

6. URČENIE A OPIS PÔSOBNOSTI VÝBORU PRE ODMEŇOVANIE ALEBO 
INÝCH DOTKNUTÝCH VÝBOROV, AK SÚ SPOLOČNOSŤOU ZRIADENÉ 
ALEBO AK SA ZRIAĎUJÚ PODĽA OSOBITNÉHO ZÁKONA 

 
6.1. Spoločnosť nemá ani Spoločnosťou ani príslušnou právnou úpravou zriadený žiaden 

výbor pre odmeňovanie alebo iný dotknutý výbor. 

 
 

7. ODÔVODNENIE, AKO SA PRI PRÍPRAVE A VYPRACÚVANÍ PRAVIDIEL 
ODMEŇOVANIA ZOHĽADNILI MZDOVÉ PODMIENKY A PRACOVNÉ 
PODMIENKY ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI 

 
7.1. Spoločnosť zohľadňuje pri určení maximálnej hranice výšky pevnej zložky celkovej 

odmeny člena predstavenstva a celkovej odmeny člena dozornej rady priemernú 
mesačnú mzdu zamestnanca v SR k 31.12.2018.  

7.2. Pevnú zložku celkovej odmeny člena predstavenstva a celkovej odmeny člena 

dozornej rady tvorí násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v SR, určený s 
ohľadom na stupeň náročnosti, význam a dôležitosť tej-ktorej funkcie člena orgánu 
Spoločnosti. 



  

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
8.1. Tieto pravidlá boli vypracované v súlade s doterajšou aplikovanou praxou pri 

vyplácaní a poskytovaní odmien členom orgánov Spoločnosti. 
8.2. Tieto pravidlá odmeňovania boli vypracované v súlade s obchodnou stratégiou 

spoločnosti, jej dlhodobými cieľmi, záujmom udržateľnosti, sú jasné a zrozumiteľné, 
zahŕňajú opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov, a obsahujú všetky obligatórne 
náležitosti ustanovené § 201b Obchodného zákonníka. 

8.3. Tieto pravidlá odmeňovania nadobúdajú účinnosť od 27. marca 2020, najskôr však 
dňom ich schválenia valným zhromaždením spoločnosti. 

 
 
V Bratislave, dňa 10.2.2020 
 
 
 
K bodu 6. programu: 
 
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti medzi spoločnosťou a členom dozornej 
rady spoločnosti PhDr. Jozefom Duchom 
V prílohe dokumentu. 
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti medzi spoločnosťou a členom dozornej 
rady spoločnosti Ing. Aurelom Zrubecom 
V prílohe dokumentu. 
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti medzi spoločnosťou a členom dozornej 
rady spoločnosti Ing. Jozefom Hodekom 
V prílohe dokumentu. 
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti medzi spoločnosťou a členom dozornej 
rady spoločnosti Ing. Barborou Krajčovičovou, PhD. 
V prílohe dokumentu. 
 

 
  



  

(iv)  podľa § 184a ods. 2 písm. d) Obchodného zákonníka:  
 
NÁVRHY UZNESENÍ mimoriadneho valného zhromaždenia 
 
K bodu 2. programu: 
 
„Mimoriadne valné zhromaždenie volí: 
 
za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia: 
Mgr. Miloslav Hrehorčák, bydlisko:  , 
 
za zapisovateľa:      
Ing. Barbora Krajčovičová, PhD., bydlisko: , 
 
za overovateľov zápisnice: 
Ing. Zuzana Ištvánfiová, bydlisko:  
a  
Ing. Igor Rattaj, bydlisko: .“ 
     
za osoby poverené sčítaním hlasov: 
osoby skrutátorov podľa zoznamu, ktorý pred mimoriadnym valným zhromaždením predloží spoločnosť: A.S. Partner, s.r.o., so sídlom: so 
sídlom: Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 31 670 041, zápis: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I., oddiel: Sro, 
vložka č.: 2893/V,  ktorá zabezpečí sčítanie hlasov na mimoriadnom valnom zhromaždení.“ 

 
K bodu 3. programu: 
 
 „Mimoriadne valné zhromaždenie v súlade s § 201a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
schvaľuje Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s., v znení podľa prílohy tejto zápisnice.“ 

 
K bodu 4. programu: 
 
„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti, a to tak, že: 
a) v čl. 30. stanov spoločnosti sa mení písm. h) a toto po zmene znie takto: „h) schvaľovanie zmlúv o výkone funkcie členov predstavenstva.“.“ 
 

K bodu 5. programu: 
 
 „Mimoriadne valné zhromaždenie odvoláva: 
a) Mgr. Petru Hirnerovú, bydlisko:  – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, dátum nar.: 

, rodné č.:  z funkcie člena dozornej rady spoločnosti. 
Odvolanému členovi dozornej rady spoločnosti zaniká funkcia s účinnosťou k 24.00 hod. dňa 27.03.2020.“ 

 
„Mimoriadne valné zhromaždenie volí: 
a) Ing. Barboru Krajčovičovú, PhD., bydlisko:  – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, 

dátum nar.: , rodné č.:  do funkcie člena dozornej rady spoločnosti. 
Zvolenému členovi dozornej rady spoločnosti vzniká funkcia s účinnosťou od 00.01 hod. dňa 28.03.2020.“ 

 
K bodu 6. programu: 
 
 „Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje: 
a) zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti medzi spoločnosťou a členom dozornej rady spoločnosti PhDr. Jozefom 

Duchom, bydlisko: , Slovenská republika, dátum nar.: , rodné č.: , 
v znení podľa prílohy tejto zápisnice; 

b) zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti medzi spoločnosťou a členom dozornej rady spoločnosti Ing. Aurelom 
Zrubecom, bydlisko: , Slovenská republika, dátum nar.: , rodné č.: , v znení 
podľa prílohy tejto zápisnice; 

c) zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti medzi spoločnosťou a členom dozornej rady spoločnosti Ing. Jozefom 
Hodekom, bydlisko: , Slovenská republika, dátum nar.: 

, rodné č.: , v znení podľa prílohy tejto zápisnice; 
d) zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti medzi spoločnosťou a členom dozornej rady spoločnosti Ing. Barborou 

Krajčovičovou, PhD., bydlisko: , Slovenská republika, dátum nar.: 
, rodné č.: , v znení podľa prílohy tejto zápisnice.“ 

 
 
STANOVISKO PREDSTAVENSTVA ku každému bodu programu rokovania 
mimoriadneho valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia 



  

 
K bodom 1. a 7. programu: 
Jedná sa o body programu, ktoré súvisia s procedurálnou stránkou riadneho valného zhromaždenia. 

 
 



  

(v) podľa § 184a ods. 2 písm. e) Obchodného zákonníka:  
 
VZOR TLAČIVA PÍSOMNÉHO SPLNOMOCNENIA, ktoré možno na mimoriadnom 
valnom zhromaždení použiť pri hlasovaní v zastúpení na základe splnomocnenia 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
PLNOMOCENSTVO 

Splnomocniteľ:  
Meno a priezvisko/obchodné meno:  
Bydlisko/sídlo:  
Dátum narodenia/IČO:  
Zapísaný v (len pri právnických osobách):  
Konajúci prostredníctvom (len pri právnických osobách):  
(ďalej len „Splnomocniteľ“)  
 
Splnomocnenec:  
Meno a priezvisko/obchodné meno:  
Bydlisko/sídlo:  
Dátum narodenia/IČO:  
Zapísaný v (len pri právnických osobách):  
Konajúci prostredníctvom (len pri právnických osobách):  
(ďalej len „Splnomocnenec“)  
 
Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca na zastupovanie Splnomocniteľa na výkon všetkých práv Splnomocniteľa ako 
akcionára akciovej spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434, 
zápis v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej len „Spoločnosť“) na 
mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti, ktoré sa má uskutočniť dňa 27.03.2020 o 11.00 hod. v Hoteli BRATISLAVA, sála 
F2, na adrese Seberíniho 9, 821 03 Bratislava (ďalej len „MVZ“), najmä na výkon práva zúčastniť sa RVZ, hlasovať na ňom,  
požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy, a to v plnom rozsahu vo všetkých veciach, ktoré budú 
prerokúvané na RVZ, pokiaľ z ďalej uvedených pokynov nevyplýva inak.  
Pokyny na hlasovanie k jednotlivým bodom programu rokovania MVZ:  
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
/V zmysle § 190e ods. 1 Obchodného zákonníka súčasťou splnomocnenia udeleného členovi dozornej rady musia byť konkrétne 
pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu mimoriadneho valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej 
rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára./ 
 
Ďalšie pokyny: 
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................  
 
V _____________  dňa _________  
 
Splnomocniteľ:  
meno a priezvisko/obchodné meno:   __________________________________  

úradne overený podpis  
Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam:       
Splnomocnenec:  
meno a priezvisko/obchodné meno:   __________________________________  

vlastnoručný podpis  
 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení osobne alebo v  zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a 
§ 190e Obchodného zákonníka. V zmysle článku 13. bodu 1. stanov spoločnosti platí splnomocnenie len pre jedno konkrétne valné 
zhromaždenie a podpis splnomocniteľa musí byť na splnomocnení úradne overený.  
Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na valnom zhromaždení viacerým 
splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných 
skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení 
hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak je splnomocnencom akcionára člen dozornej rady, člen dozornej rady 
musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie 
na valnom zhromaždení členovi dozornej rady; súčasťou splnomocnenia udeleného členovi dozornej rady musia byť konkrétne 
pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako 
splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, 
spoločnosť mu  umožní jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu. 
 
Vzhľadom na to, že stanovy spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať na valnom zhromaždení s využitím poštových služieb pred konaním 
valného zhromaždenia ("korešpondenčné hlasovanie") podľa § 190a Obchodného zákonníka a ani možnosť účasti a hlasovania na valnom 
zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka, akcionári nemajú možnosť takejto účasti 
a hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení a spoločnosť nevydala vzor tlačiva hlasovacieho lístka pri korešpondenčnom hlasovaní 
podľa § 190a ods. 4 Obchodného zákonníka.   



  

(vi)  podľa § 184a ods. 2 písm. f) Obchodného zákonníka:  
 
SPÔSOB A PROSTRIEDKY, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní 
splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca 
prostredníctvom elektronických prostriedkov 
 
Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca aj prostredníctvom 
elektronickej pošty na adresách info@garfinholding.sk vo formáte dokumentu „.pdf“.  

 
 



  

(vii)  podľa § 184a ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka:  
 
POUČENIE AKCIONÁROV o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení 
informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka a o práve zaradiť ním 
určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 
Obchodného zákonníka. 

 
Akcionár je podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na 
ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom 
rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy.  
Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, 
ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom 
zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi 
písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním 
uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo 
na rokovaní valného zhromaždenia odkázať na internetovú stránku spoločnosti, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho 
žiadosť vo formáte otázka - odpoveď. Ak internetová stránka spoločnosti neobsahuje požadovanú informáciu alebo obsahuje neúplnú 
informáciu, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o povinnosti spoločnosti požadovanú informáciu poskytnúť. Právo akcionára podľa 
predchádzajúcej vety zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadal 
predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie. Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa 
jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť 
spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových 
pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak 
predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú 
informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada; na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda 
valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s 
poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť. Právo 
akcionára podľa predchádzajúcej vety zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom 
požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie. Ak akcionár nepožiadal dozornú radu o 
rozhodnutie o poskytnutí informácie alebo dozorná rada rozhodne o tom, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, nemožno z dôvodu 
neposkytnutia tejto informácie vyhlásiť uznesenie valného zhromaždenia za neplatné v súvislosti s predmetom, ktorého sa požadovaná 
informácia týkala. 
Na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, 
predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia;  valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť 
prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak 
sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení 
oznámenia o konaní valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom 
ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného 
zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu  valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program 
rokovania valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti; predstavenstvo je povinné oznámenie 
doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionár alebo akcionári, ktorí majú 
akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia. 

 
 



  

(viii) POUČENIE AKCIONÁROV o práve požadovať zvolanie mimoriadneho valného 
zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí podľa § 181 Obchodného zákonníka 

 
Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov 
písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Žiadosti akcionárov podľa 
predchádzajúcej vety možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty 
na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa nasledujúcej vety. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné 
zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je 
oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia; predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia 
doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nesplní povinnosť 
zvolať mimoriadne valné zhromaždenie podľa § 181 ods. 2 Obchodného zákonníka, rozhodne súd na návrh akcionára alebo 
akcionárov podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka o tom, že ich poveruje zvolať v lehote podľa § 181 ods. 2 Obchodného 
zákonníka mimoriadne valné zhromaždenie a poveruje ich na všetky s tým súvisiace úkony. Súčasne súd na návrh akcionárov 
určí predsedu valného zhromaždenia, ktorý bude viesť valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu. Ak spoločnosť vydala 
akcie na meno, súd na návrh akcionára alebo akcionárov podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka uloží členom 
predstavenstva povinnosť poskytnúť na zabezpečenie konania valného zhromaždenia povereným akcionárom zoznam 
akcionárov. Ak tak predstavenstvo v lehote určenej súdom neurobí, použijú sa primerane ustanovenia osobitného zákona.  
Pozvánka na mimoriadne valné zhromaždenie alebo oznámenie o jeho konaní podľa § 181 ods. 3 Obchodného zákonníka musí 
obsahovať výrok rozhodnutia s uvedením súdu, ktorý rozhodnutie vydal, a dňa, keď sa rozhodnutie stalo vykonateľným. Ak súd 
splnomocní akcionárov na zvolanie valného zhromaždenia, uhrádza trovy súdneho konania a náklady konania valného 
zhromaždenia spoločnosť.  
 
 
 
Predstavenstvo spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. 


