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PRÍHOVOR 

Milí kolegovia,

jednou z významných udalostí, ktoré slovenské predsedníctvo prinieslo do Bratislavy bola „19th European 
Corporate Governance Conference“, ktorá zaznamenala mimoriadny úspech, pričom na jej organizácii sa 
podieľala Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (CECGA). 

Konferenciu s názvom „Digitalizácia a transparentnosť – transformácia budúcnosti Corporate Governance“ 
slávnostne otvoril prostredníctvom videohovoru prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska, ktorý nad 
konferenciou prevzal záštitu spolu s Ministerstvom financií SR a Ministerstvom spravodlivosti SR. Medzi 
ďalšie významné osobnosti, ktoré otvárali túto konferenciu patrila podpredsedníčka vlády a ministerka 
spravodlivosti Slovenskej republiky pani Lucia Žitňanská, ako aj štátna tajomníčka Ministerstva financií 
Slovenskej republiky pani Dana Meager. Úvodné príhovory ukončila eurokomisárka pre spravodlivosť, spotre-
biteľov a rovnosť pohlaví pani Věra Jourová. 

Cieľom konferencie bola spoločná diskusia zástupcov súkromného a verejného sektora o digitalizácii 
a transparentnosti a ich vplyve na správu a riadenie spoločností. Dosiahnutie tohto cieľa zaručila účasť 
domácich a zahraničných odborníkov z oboch sektorov, zástupcov slovenskej vlády, OECD, Európskej 
komisie i členov predstavenstiev. Ich vzájomné diskusie sú základným predpokladom pre spoluprácu pri hľa-
daní riešení podpory rastu a zvyšovania konkurenčnej výhody EÚ. Program celodennej konferencie bol tema-
ticky rozdelený do 4 panelových diskusií:

• Corporate Governance v globálnom kontexte,
• Výzvy pre riadiace orgány spoločností: odmeňovanie a transparentnosť,
• Vzťah medzi digitálnou transformáciou a Corporate Governance,
• Výbory pre audit a nový regulačný model. 
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Prečo je práve téma Corporate Governance v poslednej dobe tak diskutovaná a sledovaná? Pretože spoloč-
nosti, ktoré sú dobre spravované priťahujú investície, čo má za pozitívny následok rast ekonomiky, rast počtu 
novovytvorených pracovných príležitostí ako i nové inovácie. Práve základné princípy Corporate Governance 
(poctivosť, zodpovednosť a otvorenosť) vytvárajú základný predpoklad pre dlhodobo udržateľné a úspešné 
spoločnosti. Konferencia v Bratislave bola zameraná na očakávania korporácií a investorov v globálnom kon-
texte, na kontroverznosť okolo odmeňovania výkonného manažmentu a členov správnych orgánov a iné. 

Počas európskej konferencie bol predstavený a odovzdaný nový Kódex správy spoločností na Slovensku, 
ktorého aktualizácia reflektovala na schválenie nových Princípov G20/OECD v septembri 2015 v Ankare. 
Spoločnosti budú povinné pripravovať vyhlásenie podľa nového kódexu až za rok 2017, t.j. od 1.1.2018.  
Kódex upravuje vzťahy vo vnútri spoločnosti ako aj vzťahy spoločnosti s jej okolím. Jeho princípy by mali byť 
určitým návodom na správu spoločností bez toho, aby boli príliš reštriktívne. Hlavne by mali v spoločnosti 
zabezpečiť vyváženosť medzi kontrolou a podnikateľskou slobodou a povzbudzovať komunikáciu a trans-
parentnosť pri správe spoločnosti. Ambíciou asociácie CECGA je povzbudiť spoločnosti, aby sa prihlásili 
k tomuto Kódexu. Spoločnosti vďaka tomu získajú pridanú hodnotu v komunikácii s obchodnými partnermi, 
bankami, zamestnancami a vonkajším prostredím. Touto pridanou hodnotou je dôvera všetkých partnerov 
a v konečnom dôsledku vplyv na dlhodobú udržateľnosť a ziskovosť spoločností.  

Záverom by som chcela poďakovať našim sponzorom a partnerom, ktorí nám umožnili zorganizovať túto kon-
ferenciu a nadviazať tak na tradíciu, ktorá sa už prirodzene viaže k predsedníctvu krajiny v Rade EÚ. Výraznou 
mierou prispeli k obsahovému naplneniu konferencie, ale aj k jej finančnému a mediálnemu pokrytiu.

Môžeme zhodnotiť, že konferencia zaznamenala značný úspech, ako medzi 23 renomovanými odborníkmi 
pre oblasť správy a riadenia spoločností, tak aj medzi 250 delegátmi z viac ako 30 krajín sveta. Diskutova-
né témy sa ukázali ako stále viac žiadúce, čo nás len poháňa vpred pokračovať vo zviditeľňovaní princípov 
Corporate Governance na Slovensku.

Ing. Elena Kohútiková, PhD.
predsedníčka Správnej rady CECGA
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OCENENIE PRE NAJLEPŠIE SPOLOČNOSTI UDEĽUJEME UŽ PIATY RAZ 

Ako každý rok, tak aj teraz sme oceňovali najotvorenejšie spoločnosti z pohľadu rozsahu, kvality 
a dostupnosti informácií o správe a riadení spoločností pre investorov a akcionárov. Chceme tým vyzdvihnúť 
spoločnosti, ktoré príkladne pristúpili k plneniu tejto informačnej povinnosti a inšpirovať ďalšie spoločnosti 
k zvýšeniu úrovne transparentnosti.
Ocenenie udeľujeme na základe podrobného prieskumu zameraného na spoločnosti obchodované na re-
gulovanom trhu. Za obdobie 2015 bolo celkovo 66 sledovaných spoločností. Nakoniec štyri najotvorenej-
šie slovenské spoločnosti si 25. októbra 2016, na slávnostnej recepcii pri príležitosti 20. výročia založenia 
Slovenskej asociácie podnikových finančníkov v Hoteli Carlton, prevzalo prestížne Ocenenie CECGA.

Medzi ocenené spoločnosti patrí:
• Slovenská sporiteľňa, a.s.
• UNION poisťovňa, a.s.
• SLOVNAFT, a.s. 
• Tatry Mountain Resorts, a.s.

V záujme zvyšovania kvality reportingu spoločností v oblasti Corporate Governance boli v tomto roku nasle-
dovné kritériá:
• zverejnenie a kvalita VS a Vyhlásenia CG v CERI, RÚZ a na internete,
• zloženie orgánov spoločností, politika odmeňovania,
• výbor pre audit, odmeňovanie a nominácie, predvídateľné rizikové faktory,
• doplňujúce kritérium: podiel žien v orgánoch spoločnosti.

Súčasťou ocenenia CECGA v roku 2016 bola aj súťaž o najlepšiu diplomovú prácu na tému Corporate 
Governance (2 krát 2. miesto):

Andrea Grajciarová (NH fakulta EUBA) 
„Morálny hazard a zlyhanie Corporate Governance vo vybraných spoločnostiach“

Matúš Kamenický (Obchodná fakulta EUBA) 
„Corporate Governance ako súčasť stratégie riadenia rizika firiem v medzinárodnom podnikaní“
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ČO NÁS ČAKÁ V ROKU 2017?

1. Príprava formuláru Vyhlásenie Corporate 
Governance v súlade s novým Kódexom 
správy spoločností na Slovensku. 

2. Organizácia Corporate Governance Forum 2017 
na tému nového Kódexu správy spoločnos- 
tí na Slovensku 6. apríla 2017.

3. Organizácia valného zhromaždenia CECGA 
6. apríla 2017.

4. Účasť na Európskej konferencií Corporate  
Governance a na stretnutí členov European  
Corporate Governance Codes Network na Malte 
4. – 5. mája 2017. 

5. Príprava Kódexu správy spoločností s majetko-
vou účasťou štátu na Slovensku v súlade s OECD  
princípmi Corporate Governance pre SOE 
v spolupráci s MS SR, MF SR, MH SR, BCPB 
a EUBA.

eNewsletter CECGA vydáva Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností 
(CECGA – Central European Corporate Governance Association)

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:
kontakt: Ing. Barbora Lazárová, výkonná riaditeľka a podpredsedníčka Správnej rady CECGA

e-mail: office@cecga.org, tel.: +421 903 205 036, web: www.cecga.org
adresa: Poštový priečinok  813 78 Bratislava 1

eNewsletter CECGA je k dispozícii na webstránke www.cecga.org.

6. Prehodnotenie kritérií hodnotenia uplatňovaných 
pri prieskume úrovne zverejňovania Vyhlásení 
Corporate Governance vo výročných správach 
a cieľovej skupiny monitorovaných spoločností.

7. Realizácia prieskumu úrovne zverejňovania 
Vyhlásení Corporate Governance vo výročných 
správach spoločností za rok 2016 a organizácia 
odovzdávania „Ocenení CECGA“.

8. Vyhlásenie Súťaže o najlepšiu doktorandskú, 
diplomovú a bakalársku prácu na tému Corporate 
Governance.

9. Zviditeľňovanie aktivít Asociácie vydávaním 
e-Newslettra CECGA a účinnou spoluprácou  
s relevantnými médiami.

10. Udržiavanie kontaktov s partnerskými inštitúcia-
mi a participácia na ich odborných podujatiach 
a diskusiách.


