
Príloha k uzneseniu č. 2 
 

ROKOVACÍ PORIADOK 
riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 14.06.2022 

spoločnosti Prvá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 

 

 

ČAST I. – HLASOVACÍ PORIADOK 

 
 

Článok 1 
 
1.1. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú akcionári zapísaní do listiny prítomných 

akcionárov na valnom zhromaždení spoločnosti, členovia predstavenstva spoločnosti, čle-
novia dozornej rady spoločnosti, a ďalšie prizvané osoby, schválené predstavenstvom. Právo 
akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení bude overené na základe výpisu z účtu 
majiteľa cenných papierov k rozhodujúcemu dňu vydaného Centrálnym depozitárom cenných 
papierov SR, a.s. alebo členom centrálneho depozitára. 

 
1.2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov spoločnosti.  
 
1.3. Počet hlasov akcionára sa spravuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k hodnote 

základného imania. 
 

Článok 2 
 

2.1. Akcionár pri prezentácii obdrží hlasovací lístok na hlasovanie ku každému príslušnému bodu 
programu, v ktorom sa bude hlasovať a ktorý bude obsahovať dátum a miesto konania 
valného zhromaždenia, meno a priezvisko akcionára - fyzickej osoby, obchodné meno 
akcionára - právnickej osoby, číslo jeho akcií, celkový počet jeho hlasov, s označením bodu 
programu, o ktorom sa bude hlasovať s uvedením možností hlasovať: „ZA“, „PROTI“, 
„ZDRŽAL SA“. Hlasovací lístok obsahuje priestor na vlastnoručný podpis príslušnej voľby 
hlasujúceho. 

 
2.2. Predstavenstvo určuje za spôsob hlasovania pre celý priebeh valného zhromaždenia, hla-

sovanie uvedenými hlasovacími lístkami.  
 

Článok 3 
 

3.1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. 
 
3.2. Hlasovať sa bude tak, že pri hlasovaní „za“ hlasuje akcionár zreteľným zdvihnutím hlasova-

cieho lístka, následným označením príslušnej voľby v kolónke „za“ a predložením tohto lístka 
skrutátorovi na spočítanie hlasov voľby „za“. Pri hlasovaní „proti“ alebo „zdržal sa“, hlasuje 
akcionár zreteľným zodvihnutím hlasovacieho lístka, následným označením príslušnej voľby 
v kolónke „zdržal sa“ alebo „proti“ a predložením tohto lístka skrutátorovi na spočítanie 
hlasov  príslušnej voľby.  

 
3.3. Skrutátori oznámia výsledok hlasovania predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. 

Predseda valného zhromaždenia výsledky hlasovania oznámi valnému zhromaždeniu.  
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Článok 4 

 
4.1. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Dvojtretinová 

väčšina hlasov prítomných akcionárov sa vyžaduje na schválenie rozhodnutia valného 
zhromaždenia spoločnosti o zmene stanov spoločnosti. V ostatných prípadoch schvaľovania 
rozhodnutí valného zhromaždenia postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných 
akcionárov. 

 
4.2. Pri predložení pozmeňujúcich návrhov, dá predseda valného zhromaždenia hlasovať najskôr 

o pôvodnom predkladanom návrhu a v prípade jeho neprijatia potrebnou väčšinou, dá 
hlasovať  o ďalších návrhoch v ním stanovenom poradí.  
 

ČAST II. – SPÔSOB VEDENIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 

 
Článok 5 

 
5.1. Predseda valného zhromaždenia je oprávnený udeľovať a odnímať slovo akcionárovi, členovi 

predstavenstva alebo dozornej rady, prípadne inej osobe, ktorá má alebo chce na rokovaní 
valného zhromaždenia vystúpiť (napr. skrutátor a pod.). V prípade akcionára prihliada na tú 
skutočnosť, či je vystúpenie akcionára výkonom jeho akcionárskeho práva účasti na valnom 
zhromaždení, teda či sa jedná o požiadavku o poskytnutie informácie, vysvetlenia, o 
uplatnenie návrhov, alebo o podanie protestu proti rozhodnutiu valného zhromaždenia, alebo 
či sa o výkon akcionárskeho práva nejedná. Taktiež prihliada na to, či akcionár vykonáva 
svoje akcionárske práva v súlade s požiadavkou zachovania poriadku, požiadavkou riadneho 
a dôstojného priebehu valného zhromaždenia, alebo či sa jedná o zneužitie práva akcionára, 
prípadne o konanie v rozpore s dobrými mravmi. 
 

5.2. V prípade, ak po udelení slova, vykonáva akcionár pri svojom vystúpení akcionárske práva 
v rozpore so všeobecnými požiadavkami kladenými na výkon práva (dobré mravy, nezneu-
žívanie práva), zváži predseda valného zhromaždenia ďalšie pokračovanie vystúpenia ak-
cionára a podľa okolností akcionárovi slovo odníme. Dbá pritom najmä na zachovanie po-
riadku, riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia. Ak sa predseda valného 
zhromaždenia  rozhodne  akcionárovi slovo odňať, predtým ho najskôr vyzve, aby hovoril 
k veci a uplatnil v rámci udeleného slova niektoré zo svojich akcionárskych práv a až po 
zistení, že  akcionár jeho výzvu nerešpektuje, slovo mu odníme. 

 
Článok 6 

 
6.1. Predseda valného zhromaždenia je oprávnený kedykoľvek kontrolovať dôvod oprávnenosti 

účasti na valnom zhromaždení. Je oprávnený vykázať osoby, ktoré narúšajú poriadok, dôs-
tojný a riadny priebeh valného zhromaždenia, ktoré sa v rokovacej miestnosti neoprávnene 
zdržujú, alebo sú pod vplyvom požitia alkoholických nápojov. 
 

6.2. Predseda valného zhromaždenia môže pri výkone svojej funkcie poveriť tretie osoby, prí-
tomné  na valnom zhromaždení, čiastkovými úlohami. Takéto osoby potom vystupujú ako  
asistenti predsedu valného zhromaždenia, o čom v prípade, ak to uzná za vhodné, môže 
predseda valného zhromaždenia informovať valné zhromaždenie.  

 
6.3. Predseda valného zhromaždenia môže v záujme riadneho priebehu zhromaždenia prijať rôzne 

opatrenia, ktorými usmerňuje jeho priebeh. V prípade, ak to uzná za vhodné, môže predložiť 
takéto opatrenie valnému zhromaždeniu na rozhodnutie. Predseda valného zhromaždenia 
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môže vyhlásiť prestávku v rokovaní, avšak ak by mala táto trvať dlhšie ako 60 minút, musí 
o prerušení rokovania na takúto dlhšiu dobu rozhodnúť valné zhromaždenie.  
 

Článok 7 
 

7.1. Každý akcionár, ktorý je prítomný na rokovaní valného zhromaždenia, je oprávnený poža-
dovať informácie a vysvetlenia k prerokúvanému bodu programu rokovania valného zhro-
maždenia. Ak akcionár požiada o informácie a vysvetlenia, prípadne predloží návrhy, ktoré 
nesúvisia s prerokúvaným bodom programu, predseda valného zhromaždenia tejto osobe 
odníme udelené slovo. 
 

7.2. Predseda valného zhromaždenia má právo požiadať akcionára o predstavenie sa s uvedením 
počtu hlasov, s ktorými disponuje, predtým, ako akcionár predloží svoj návrh alebo požiada 
o informáciu alebo vysvetlenie.  
 

7.3. Predseda valného zhromaždenia môže požiadať akcionára, aby nadiktoval svoj návrh alebo 
požiadavku o informáciu alebo vysvetlenie k prerokúvanému bodu programu rokovania val-
ného zhromaždenia priamo zapisovateľovi valného zhromaždenia. 
 

7.4. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného 
zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu a ak akcionár o to požiada 
rozhodne o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania 
valného zhromaždenia dozorná rada. Predseda valného zhromaždenia môže na žiadosť 
dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia na čas nevyhnutný na prijatie 
rozhodnutia dozornej rady. 
 

7.5. Po prijatí rozhodnutia valného zhromaždenia je akcionár, člen predstavenstva alebo dozornej 
rady oprávnený podať protest proti rozhodnutiu valného zhromaždenia. Ak o to protestujúci 
požiada, predseda valného zhromaždenia zabezpečí, aby bol protest obsiahnutý v zápisnici 
o valnom zhromaždení. Protestujúci môže byť požiadaný predsedom valného zhromaždenia, 
aby nadiktoval svoj protest priamo zapisovateľovi valného zhromaždenia.  
 

Článok 8 
 

8.1. Vysvetlenia k spôsobu hlasovania je oprávnený podávať len predseda valného zhromaždenia. 
O prezentácii akcionárov po otvorení valného zhromaždenia rozhoduje predseda valného 
zhromaždenia. Ak predseda valného zhromaždenia o takejto prezentácií akcionárov rozhodne, 
postup pri nej sa riadi primerane ustanoveniami o prezentácii akcionárov uvedenými 
v oznámení o konaní valného  zhromaždenia. 
 

8.2. Akcionár nie je oprávnený klásť na valnom zhromaždení otázky, uplatňovať pripomienky, 
vrátane faktických pripomienok, predkladať upozornenia a uplatňovať protesty, ktoré nesú-
visia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a rozhodnutím valného zhromaždenia. 
Jeho právo na udelenie slova je zo zákona obmedzené oprávnením uplatňovať návrhy, po-
žadovať informácie a vysvetlenia súvisiace s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a 
podávať protesty proti rozhodnutiam valného zhromaždenia. 
 

8.3. Akcionári, členovia predstavenstva alebo dozornej rady a osoby, o ktorých účasti na valnom 
zhromaždení rozhodlo predstavenstvo, sú oprávnení hovoriť, len ak im predseda valného 
zhromaždenia udelil slovo a nesmú narúšať svojim správaním riadny a dôstojný priebeh ro-
kovania valného zhromaždenia. 


