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__________________________________________________________________________________ 
 
 

Spôsob a prostriedky, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia 
 o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a  

o odvolaní splnomocnenia prostredníctvom elektronických prostriedkov 
(informácia podľa ustanovenia § 184a ods. 2 písm. f) Obchodného zákonníka) 

 
 
Druhá strategická, a.s. v súlade  s ustanovením § 190f ods. 2 až ods. 4 Obchodného zákonníka 
umožňuje svojim akcionárom zasielať oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného 
splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenia pre účely valného zhromaždenia elektronickými 
prostriedkami.  
 
Druhá strategická, a.s. akceptuje elektronické oznámenie o splnomocnení vo forme písomného 
právneho úkonu v prípade, ak má všetky náležitosti tohto právneho úkonu, je podpísaný 
kvalifikovaným elektronickým podpisom a opatrený kvalifikovanou elektronickou časovou 
pečiatkou v súlade so  zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické 
transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
(zákon o dôveryhodných službách). 
 
Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo 
elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie 
osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený 
elektronickými prostriedkami je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo 
kvalifikovanou elektronickou pečaťou. 
 
Druhá strategická, a.s. prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia 
a o odvolaní splnomocnenia písomne prostredníctvom e-mailu na adresu 
druha.strategicka@harvard.sk. 
   
Na právne úkony uskutočnené elektronickými prostriedkami, podpísané kvalifikovaným 
elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou a opatrené 
elektronickou časovou pečiatkou sa osvedčenie pravosti podpisu nevyžaduje (§ 40 ods. 5 
Občianskeho zákonníka). 
 
Postup pre získanie elektronického podpisu je možné nájsť na internetovej stránke 
www.nbusr.sk a na stránkach akreditovaných certifikačných autorít: 
 
- Prvá slovenská certifikačná autorita (PSCA) Borská 6, 841 04 Bratislava www.psca.sk 
- Certifikačná autorita CA Disig Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 www.disig.sk 
 

V Bratislave dňa 11.05.2022 
 
 

Mgr. Juraj Široký, MBA     
predseda predstavenstva     


