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Od roku 2004, kedy Holandsko v tom čase pred-
sedajúca krajina Rady Európskej únie zorganizovala
1. Európsku konferenciu Corporate Governance, exi-
stuje tradícia poriadania týchto konferencií predse-
dajúcimi krajinami. Nie všetky krajiny túto príležitosť
využili, preto na Slovensko pripadla v roku 2016 or-
ganizácia 19. konferencie.

Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spo-
ločností (CECGA) sa s nadšením chopila ponúknutej
príležitosti a  s  podporou svojich členov (Ernst &
Young, VÚB, Squire Patton Boggs, Burza cenných pa-
pierov v  Bratislave, Kingfisher Executive Search
a OTP Banka Slovensko) a Ministerstva financií Slo-
venskej republiky sa podujala zorganizovať konferen-
ciu s  názvom: „Digitalizácia a  transparentnosť  –
transformácia budúcnosti Corporate Governance?“.
Okrem finančnej podpory uvedených subjektov
CECGA mala vo svojich členoch veľkú oporu aj pri
programovom a organizačnom zabezpečení konfe-
rencie. Spoluorganizátor konferencie spoločnosť
Ernst & Young bola obrovským prínosom pri zosta-

vení aktuálneho programu a zabezpečení relevant-
ných a svetovo rešpektovaných rečníkov a agentúra
RADDA sa postarala o bezproblémový priebeh kon-
ferencie po organizačnej stránke.

Záštitu nad konferenciou prevzal prezident Slo-
venskej republiky pán Andrej Kiska, podpredsed-
níčka vlády a ministerka spravodlivosti pani Lucia
Žitňanská a podpredseda vlády a minister financií
Peter Kažimír, ktorí aj svojimi príhovormi konferen-
ciu otvorili. Za minsterstvo financií sa tejto úlohy
zhostila štátna tajomníčka pani Dana Meager. Eu-
rópsku optiku na aktuálne dianie v oblasti Corporate
Governance pridala vo svojom otváracom príhovore
eurokomisárka pani Věra Jourová.

Téma Corporate Governance je medzi politikmi
a regulátormi jedna z najsledovanejších, pretože, ako
je už dávno známe, dobre spravované spoločnosti pri-
ťahujú zdravé investície, ktoré pomáhajú ekonomi-
kám rásť a vedú k  inováciám a vytváraniu nových
pracovných príležitostí. Je tiež stále viac zrejmé, že
dobre spravované spoločnosti môžu mať veľmi pozi-
tívny sociálny a  enviromentálny vplyv, čo zaváži
najmä v tejto dobe, keď sú spoločnosti stále častejšie
brané na zodpovednosť za svoje aktivity. Správne or-
gány spoločností sa musia postarať o to, aby ich spo-
ločnosti plnili aj iné ciele, ako len produkovanie zisku.
Preto 19. Európska konferencia Corporate Gover-
nance v  Bratislave bola zameraná na meniace sa 
očakávania korporácií a investorov v globálnom kon-
texte, na pretrvávajúcu kontroverznosť okolo odme-
ňovania výkonného manažmentu a členov správnych
orgánov, na nárast záujmu a aktivity akcionárov v sú-
vislosti s možnosťami, ktoré prináša digitalizácia a na
špecifické výzvy, ktorým čelia Výbory pre audit.
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