
 

Informácia o návrhoch kandidátov na členov dozornej rady spoločnosti Biotika a.s. 

 

Vzhľadom na to, že trojročné funkčné obdobie doterajších členov dozornej rady volených valným 
zhromaždením (JUDr. Márie Kinčešovej, P.H.M. Winkelmana, Ing. Jany Magátovej a Ing. Dagmar 
Vargovej)  uplynie dňom 30.3.2023,  je bodom programu rokovania riadneho valného zhromaždenia 
zvolaného na 30.3.2023 aj voľba členov dozornej rady.   

Predstavenstvo spoločnosti týmto žiada akcionárov spoločnosti , aby zasielali do sídla spoločnosti 
na adresu Biotika a.s., Slovenská Ľupča 566, 976 13  svoje návrhy  kandidátov na členov do 
dozornej rady a predstavenstvo tak mohlo následne splniť povinnosti uvedené  v ust. § 184 ods. 6 
a ust. 184a ods. 2 písm. c) a d) obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení (obchodný 
zákonník) v lehote určenej obchodným zákonníkom.  

Kandidátov na členov dozornej rady navrhujú výlučne akcionári.  
 
Do momentu zverejnenia materiálov k riadnemu valnému zhromaždeniu, spoločnosť 
neodbržala žiadne návrhy kandidátov na členov dozornej rady spoločnosti.  
 
V návrhu  je možné uviesť maximálne taký počet kandidátov, ktorí sa majú zvoliť (teda maximálne 4 
kandidátov). 
 
O obsahových náležitostiach návrhu platí čl. XI, bod 9a písm. a) a b) stanov spoločnosti primerane, 
teda platí, že návrh na voľbu za člena dozornej rady spoločnosti podaný v lehote oprávnenou 
osobou musí spĺňať nižšie uvedené podmienky  

a) Návrh musí byť podaný akcionárom, musí obsahovať jeho identifikačné údaje a musí byť 
akcionárom podpísaný;  

b) Prílohou návrhu je výpis z účtu majiteľa cenného papiera vydaného Centrálnym depozitárom 
cenných papierov Slovenskej republiky, deklarujúci že navrhovateľ je akcionárom spoločnosti 
Biotika a.s. s dátumom totožným s  dňom podpísania návrhu; 

c) údaje o kandidátovi 
o meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo ak bolo pridelené, bydlisko;  
o najvyššie dosiahnuté vzdelanie, a priebeh doterajšej praxe;  
o čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že s návrhom na vymenovanie do funkcie člena 

dozornej rady súhlasí, že je plne spôsobilý na právne úkony, bezúhonný a že nie je v 
konflikte záujmov so záujmami spoločnosti v intenciách ust. § 196 ods. 1 ObZ, s 
úradne osvedčeným podpisom kandidáta;  

o výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace pred podaním návrhu. 
 
Návrh a jeho prílohy musia byť podané v Slovenskom alebo Českom jazyku, prípadne v inom jazyku 
doplnené o úradný preklad do Slovenského alebo Českého jazyka.  
 
Ak návrh obsahuje viac mien kandidátov alebo je neúplný, k takémuto návrhu sa neprihliada.  
 
Keďže spoločnosť Biotika a.s. ako subjekt verejného záujmu zo zákona povinne zriaďuje  výbor pre 
audit, ktorého funkciu plní dozorná rada, v zmysle čl. čl. XI ods. 1 stanov spoločnosti, kandidáti na 
člena dozornej rady musia spĺňať aj zákonné požiadavky stanovené na výkon tejto funkcie 
uvedené v  ust. § 34 zákona o štatutárnom audite č. 423/2015 Z.z. v platnom znení.  
Všetci kandidáti musia mať kvalifikáciu vhodnú pre sektor, v ktorom spoločnosť Biotika a.s. ako 
účtovná jednotka pôsobí. Najmenej jeden člen výboru pre audit musí mať odbornú prax v oblasti 
účtovníctva alebo štatutárneho auditu.  



V prípade nesplnenia tejto povinnosti uloží  Úrad pre dohľad nad výkonom auditu spoločnosti Biotika 
a.s. pokutu až do výšky 30 000,-€ (§64 ods. 1 písm. d) zák. 423/2015 Z.z.) 
 
Predstavenstvo spoločnosti musí v súlade s ust. § 184 ods. 6 obchodného a 184a ods. 2 písm. c) a d) 
obchodného zákonníka,  30 dní pred konaním valného zhromaždenia zverejniť na svojom webovom 
sídle (t.j. na stránke www.biotika.sk) minimálne mená a priezviská kandidátov a ich životopisy. 
Účelom zverejnenia je splnenie zákonnej povinnosti informovať akcionárov o všetkých materiálov 
ktoré sa majú prejednávať na valnom zhromaždení s cieľom umožniť všetkým akcionárom 
spoločnosti Biotika a.s. zoznámiť sa, v dostatočnom predstihu, s navrhovanými kandidátmi za 
členov dozornej rady, ich kvalifikačnými predpokladmi a  odbornosťou, aby mohli na ich 
základe pristúpiť k voľbe členov dozornej rady.  
Následkom nesplnenia tejto povinnosti môže byť zrušenie uznesenia súdom z dôvodu jeho neplatnosti, 
čo bude mať závažný dopad na fungovanie celej spoločnosti.  
 
Predstavenstvo spoločnosti v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov urobilo všetky 
kroky, aby mohli byť splnené zákonné požiadavky na zverejnenie materiálov súvisiacich s valným 
zhromaždením. Predstavenstvo spoločnosti nezodpovedá za následky, ktoré prípadne nastanú 
v súvislosti s tým, že akcionári svoje návrhy kandidátov nepredložia alebo nebudú súhlasiť so 
zverejnením mien či životopisov  kandidátov na členov dozornej rady a tieto nebudú môcť byť 
zverejnené 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.  
 
 


