Krátka správa z kontroly hospodárenia
s finančnými prostriedkami,
nakladania s majetkom vrátane správy
a vymáhania pohľadávok Slovenskej
konsolidačnej, a. s., Bratislava
Najvyšší kontrolný úrad SR (ďalej len „NKÚ SR“) vykonal v súlade s Plánom kontrolnej
činnosti na rok 2007 kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami, nakladania s majetkom
vrátane správy a vymáhania pohľadávok Slovenskej konsolidačnej, a. s., Bratislava. Kontrola bola
vykonaná v čase od novembra 2007 do januára 2008. Kontrolovaným obdobím bol rok 2006 a I.
polrok 2007.
Účelom kontroly bolo preveriť hospodárnosť a efektívnosť vynakladania finančných
prostriedkov, nakladania s majetkom vrátane správy a vymáhania daňových a colných pohľadávok
a overiť dodržiavanie vecne príslušných právnych predpisov.
Spoločnosť Slovenská konsolidačná, a. s., Bratislava (ďalej len „SK, a. s.“) bola
založená v roku 1999. Štát v zastúpení Ministerstvom financií SR (ďalej len „MF SR“) je 100 %
akcionárom spoločnosti. SK, a.s. k 30.06.2007 vykázala základné imanie vo výške 1 mld. Sk.
Základné princípy činnosti SK, a. s. schválila vláda SR v roku 2000. Išlo predovšetkým
o zabezpečenie plnenia cieľov vo verejnom záujme, a to vyrovnanie klasifikovaných pohľadávok
postúpených z reštrukturalizovaných bánk a maximalizáciu národohospodárskych výnosov z ich
realizácie pri dodržiavaní princípov transparentnosti, informačnej otvorenosti a kontrolovateľnosti.
Výťažky získané z uvedenej činnosti slúžili na zníženie fiškálnych nákladov štátu vynaložených na
reštrukturalizáciu bánk, ktoré predstavovali viac ako 100 mld. Sk.
SK, a. s. v súčasnosti spravuje najmä pohľadávky, ktoré v zmysle uznesení vlády SR
č. 667/2005 a č. 1018/2006 prevzala do svojho majetku od inštitúcií z okruhu verejnej správy, a to
daňových a colných úradov, spoločností Veriteľ, a. s. a Slovenskej inkasnej, s. r. o. V zmysle platnej
legislatívy pohľadávky nemôže ďalej postupovať, tzn. predávať tretím osobám a vo svojom
portfóliu ich vedie až do úplného vyrovnania. SK, a. s. v zmysle citovaných uznesení svojou
činnosťou i naďalej plní ciele vo verejnom záujme. Štatistický úrad SR, vzhľadom na charakter
činnosti, zaradil SK, a. s. v zmysle metodiky ESA 95 (európsky systém národných účtov) medzi
inštitúcie sektora verejnej správy.
V roku 2006 boli uskutočnené viaceré zmeny v zložení orgánov spoločnosti. Dňa
25.07.2006 boli menovaní noví členovia predstavenstva. Schválením nových stanov dňa 14.11.2006
bol znížený počet členov dozornej rady zo 14 na 6 členov (z toho sú 3 reprezentanti MF SR). MF SR
ako akcionár z dôvodu naplnenia pôvodného zamerania spoločnosti, tzn. vyrovnania takmer celého
portfólia pohľadávok postúpených z reštrukturalizovaných bánk, rozhodlo o zrušení investičného
výboru ako poradného orgánu dozornej rady a predstavenstva a z dôvodu nefunkčnosti rozhodlo

výboru ako poradného orgánu dozornej rady a predstavenstva a z dôvodu nefunkčnosti rozhodlo
tiež o zrušení inštitútu pozorovateľov dozornej rady. SK, a. s. k 30.06.2007 evidovala v stave
149 zamestnancov.

Kontrolou čerpania vybraných nákladových položiek, nakladania s majetkom SK, a. s.
a správy postúpených daňových a colných pohľadávok NKÚ SR zistil, že vo väčšine prípadov bol
postup v súlade s princípmi hospodárnosti a so všeobecne záväznými právnymi a internými
predpismi.
Pri odmeňovaní orgánov bolo zistené neoprávnené vyplatenie časti odmien členom
predstavenstva vo výške 36 tis. Sk, ktoré boli ešte v priebehu kontroly uhradené.
V oblasti využívania práv spojených s vlastníctvom akcií bolo zistené nehospodárne
vynaloženie finančných prostriedkov vo výške 47 tis. Sk v tom, že SK, a. s.neodôvodnene uhradila
za vybraných členov predstavenstva poplatok za vydanie 4 klubových kariet do klubu akciovej
spoločnosti. Aj tieto finančné prostriedky boli ešte v priebehu kontroly vrátené.
SK, a. s. ako verejný obstarávateľ neuplatňovala pri obstarávaní dodávok tovarov, prác a
služieb zákon o verejnom obstarávaní, čím nepostupovala v súlade s ustanovením § 9 ods. 1
citovaného zákona.
V kontrolovanom období viedla SK, a. s. svoje účty vo viacerých komerčných bankách.
Ukončením procesu vyrovnania majetkového podielu SK, a. s. v komerčnej banke od 01.01.2008
pominuli ekonomické dôvody vedenia voľných zdrojov vo výške cca 2 mld. Sk na účtoch
v komerčných bankách. NKÚ SR preto odporučil, aby SK, a. s. zabezpečila ich presun do Štátnej
pokladnice s odôvodnením, že takéto riešenie je ekonomicky výhodnejšie pre hospodárenie celého
okruhu verejných financií.
V oblasti správy pohľadávok postúpených z daňových a colných úradov neboli zistené nedostatky.
NKÚ SR konštatoval, že SK, a. s. má vytvorené všetky materiálne, technické i personálne
predpoklady na správu pohľadávok voči dlžníkom inštitúcií z okruhu verejných financií.
Sústredením týchto pohľadávok do jednej špecializovanej inštitúcie sa zabezpečí, z hľadiska
ekonomických efektov, pozitívnejší vplyv na verejné financie nielen vo forme vyššej výťažnosti, ale
aj vyššej transparentnosti celého procesu ich správy v porovnaní so správou prostredníctvom
jednotlivých subjektov verejnej správy.
Odporúčania, ktoré NKÚ SR v zmysle ustanovenia § 13 ods. 2 zákona o NKÚ SR navrhol na
riešenie kontrolou zisteného stavu, SK, a. s. v plnom rozsahu akceptovala.

SK, a. s. voči kontrolným zisteniam uvedeným v protokole o výsledku kontroly neuplatnila
námietky a prijala opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

