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V  roku 2018 Stredoeurópska asociácia správy 
a riadenia spoločností (CECGA) nie len zmenila svoj 
názov na Slovenská asociácia Corporate Governance 
(SACG), ale zaviedla aj nový prístup k  hodnoteniu 
a oceňovaniu úrovne dodržiavanie princípov Corpo-
rate Governance v  slovenských spoločnostiach. Od 
roku 2012 doposiaľ, bol monitoring a  hodnotenie 
zamerané na spoločnosti registrované na Burze cen-
ných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) a Ocenenia 
CECGA  boli odovzdávané pri príležitosti výročnej 
konferencie Slovenskej asociácie podnikových fi-
nančníkov. V  súlade s  rozhodnutím valného zhro-
maždenia od roku 2018 SACG otvorila okruh hod-
notených spoločností, upravila kritériá hodnotenia 
a v záujme zviditeľnenia najlepšie spravovanej spo-
ločnosti spojila odovzdanie ceny Dobre spravovaná 
firma za rok 2018 s odovzdávaním cien v rámci sú-
ťaže Via Bona Slovakia 2018, ktorú s výraznou medi-
álnou podporou organizuje Nadácia Pontis.

Zámerom hodnotenia a  ocenenia  je vyzdvihnúť 
a  vyjadriť verejné uznanie spoločnostiam, ktoré vo 
svojich firemných hodnotách presadzujú princípy 
Corporate Governance. To sa týka nielen efektív-
nej správy a riadenia spoločností, ale aj udržiavania 
vysokej úrovne morálnej a etickej integrity a budo-
vania kultúry dôvery, na základe férových a  trans-
parentných vzťahov so zainteresovanými stranami. 
Hodnotenie spoločností v súťaži o čestnú cenu Dobre 
spravovaná firma za rok 2018  je zamerané na úro-
veň dodržiavania základných princípov Corporate 
Governance, ktoré upravujú vzťahy vo vnútri spoloč-
nosti a  vzťahy spoločnosti s  jej okolím na princípe 
otvorenosti, poctivosti a zodpovednosti:
▶▶ Princíp otvorenosti znamená taký prístup k zve-

rejňovaniu informácií o  spoločnosti, ktorý vy-
tvára dôveryhodné vzťahy medzi akcionármi, 
zamestnancami, veriteľmi, dodávateľmi, odbera-
teľmi a ďalšími zainteresovanými stranami.

▶▶ Princíp poctivosti si vyžaduje predkladanie prav-
divých informácií o hospodárení a zámeroch spo-
ločnosti.

▶▶ Princíp zodpovednosti  si vyžaduje od členov 
predstavenstva a členov dozornej rady, aby prija-
li zodpovednosť za svoje rozhodnutia a vysvetlili 
svoje konanie akcionárom a ostatným zaintereso-
vaným stranám.
Fundamentálnym kritériom hodnotenia spoloč-

ností z  pohľadu transparentnosti je včasnosť zve-
rejnenia, rozsah a  dostupnosť relevantných infor-
mácií pre akcionárov, investorov a  zainteresovanú 
verejnosť na oficiálnych internetových stránkach 
spoločností.

Do súťaže mohli byť nominované spoločnosti, 
ktoré sa prihlásili k dodržiavaniu princípov Kódexu 
správy spoločností na Slovensku 2016 (www.sacg.
sk) alebo k  inému kódexu Corporate Governance, 
ktorý vychádza z  princípov správy spoločností vy-
daných Organizáciou pre hospodársku spoluprácu 
a  rozvoj (OECD). Kódexy Corporate Governance 
sú postavené na zásade „dodržiavaj alebo vysvetli“. 
Preto spoločnosti, ktoré sa prihlásia k dodržiavaniu 
princípov kódexu, zverejňujú vyhlásenie Corporate 
Governance. Vo svojom vyhlásení sa vyjadria k do-
držiavaniu jednotlivých princípov kódexu. V prípa-
de, že spoločnosť niektorý princíp zatiaľ neuplatňuje 
v plnom rozsahu, podá k tomu vo svojom vyhlásení 
vysvetlenie.

Spoločnosť sa mohla prihlásiť do súťaže sama ale-
bo ju mohla odporučiť partnerská inštitúcia, ktorá 
dobre pozná jej systém správy a riadenia a má zato, 
že spoločnosť spĺňa kritériá hodnotenia. Do súťaže 
o čestnú cenu Dobre spravovaná firma za rok 2018 sa 
mohli spoločnosti prihlásiť na stránke www.viabona.
sk, kde sa v rámci kategórie Zodpovedná veľká firma 
za rok 2018 nachádzal dotazník k čestnej cene Dobre 
spravovaná firma za rok 2018.

Poznáme držiteľa ceny  
Dobre spravovaná firma za rok 2018
Dalimil DRAGANOVSKÝ
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vernance posudzovala hodnotiaca komisia, ktorá 
bola zložená z  renomovaných odborníkov a  exper-
tov v tejto oblasti. Členstvo v komisii je čestné a ne-
zastupiteľné. Zloženie hodnotiacej komisie navrhuje 
a zostavuje Nadácia Pontis. Odborná komisia súťaže 
Via Bona, v ktorej sú aj zástupcovia SACG, hodnoti-
la úroveň dodržiavania princípov Corporate Gover-
nance podľa odpovedí na tieto otázky:

1. Prihlásila sa Vaša spoločnosť k  dodržiavaniu 
princípov kódexu Corporate Governance?

2. Vypracováva Vaša spoločnosť vyhlásenie Corpo-
rate Governance?

3. Kto vo Vašej spoločnosti zastrešuje agendu Cor-
porate Governance?

4. Ako často komunikujete s akcionármi?
5. Sú nasledovné informácie o Vašej spoločnosti ve-

rejne dostupné?

•▶ Významné vlastnícke podiely, vrátane koneč-
ných užívateľov výhod;

•▶ Informácie o  členoch orgánov spoločnos-
ti vrátane ich kvalifikácie, vlastníctva akcií 
v spoločnosti, o ich členstve v iných orgánoch 
a o ich iných výkonných funkciách;

•▶ Informácia o odmeňovaní v  spoločnosti vrá-
tane informácií o  odmenách členov orgánov 
a manažmentu spoločnosti a o politike odme-
ňovania vo vzťahu k zamestnancom;

•▶ Transakcie spriaznených osôb;
•▶ Predvídateľné rizikové faktory, ktoré sú špeci-

fické pre dané odvetvie alebo lokalitu, v ktorej 
spoločnosť pôsobí, vrátane systému monito-
ringu rizika.

Oficiálne otvorenie súťaže spojené s  možnosťou 
nominovať spoločnosť bolo 13. novembra 2018 a no-
minácie boli prijímané do 25. januára 2019 do 18:00 
hod. V prípade, že v zaslaných podkladoch chýbala 
niektorá požadovaná informácia, organizátor súťaže 
kontaktoval nominovanú spoločnosť ohľadom dopl-
nenia v termíne od 28. januára do 31. januára 2019. 
Od 1. do 8. februára 2019 prebiehalo hodnotenie 
podkladov komisiami a 12. februára 2019 prebehol 
výber finalistov súťaže. Finalisti boli zverejnení 18. 
februára 2019. Prezentácie finalistov pred hodnotia-
cou komisiou a výber víťazov sa uskutočnil 19. feb-
ruára 2019. Do 28. marca 2019 mohla cez portál den-
níka SME hlasovať verejnosť a rozhodnúť o víťazovi 
v kategórii Cena verejnosti.
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Priekopníkmi v  súťaži o  špeciálnu cenu Dobre 
spravovaná firma za rok 2018 boli tri spoločnosti – 
Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE), Slovnaft, 
a.s. a Tatry Mountain Resorts, a.s. (TMR).

Spoločnosti Slovnaft, a.s. a  TMR, a.s. ako spo-
ločnosti, ktorých cenné papiere sú registrované na 
BCPB, a.s., preukazovali aj v minulosti vysokú úro-
veň dodržiavania princípov Corporate Governance 
v praxi a neraz obdržali za vysoký stupeň transprent-
nosti Ocenenie CECGA. Naopak, SSE, a.s. je v  tej-
to oblasti menej známa, preto bolo pre hodnotiacu 
komisiu príjemným prekvapením, že táto spoločnosť 
s majetkovou účasťou štátu venuje zavádzaniu prin-

cípov Corporate Governance do praxe takú veľkú 
pozornosť. Po dôkladnom vyhodnotení stanove-
ných kritérií sa však na prvom mieste jednoznačne 
umiestnila spoločnosť SLOVNAFT, a.s. Cenu Dobre 
spravovaná firma za rok 2018 prevzal na slávnost-

nom galavečeri 2. apríla 2019 v Starej tržnici v Brati-
slave pán Gabriel Szabó, CEO a člen predstavenstva 
Slovnaftu, a.s.

Odovzdávanie cien Via Bona Slovakia 2018 vysie-
lala v priamom prenose RTVS 2.

Autorom článku je Ing. Dalimil Draganovský,
vedúci partner oddelenia auditu Ernst & Young 

Slovakia, s.r.o., člen Správnej rady SACG


