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CECGA sa mení na SACG
Barbora LAZÁROVÁ

Valné zhromaždenie Stredoeurópskej asociácie sprá‑
vy a riadenia spoločností (Central European Corpo‑
rate Governance Association – CECGA) na svojom 
zasadnutí 9. 4. 2018 rozhodlo o zmene názvu asoci‑
ácie na Slovenskú asociáciu Corporate Governance, 
v anglickom jazyku Slovak Association of Corporate 
Governance, s dvojjazyčnou skratkou SACG, a schvá‑
lilo nové logo asociácie.

Valné zhromaždenie dospelo k  tomuto rozhod‑
nutiu, pretože sa nenaplnil pôvodný zámer zaklada‑
teľov asociácie združiť príbuzné inštitúcie v stredoe‑
urópskom regióne a  názov nevystihoval pôsobnosť 
asociácie. Problematiku Corporate Governance totiž 
v susedných krajinách zastrešujú inštitúcie rôzneho 
typu, ako burza cenných papierov, regulátor kapitá‑
lového trhu, centrálna banka alebo inštitút riaditeľov. 
Po štrnástich rokoch pôsobenia asociácia pokračuje 
vo svojej činnosti pod novým názvom a  s  novými 
plánmi do budúcnosti.

Valné zhromaždenie rozhodlo, že asociácia bude 
počnúc rokom 2018 monitorovať dodržiavanie prin‑
cípov Corporate Governance nie len spoločnosťami 
registrovanými na Burze cenných papierov v Brati‑
slave (BCPB), ale monitoring rozšíri na väčší okruh 
spoločností, tak aby bolo možné odsledovať a porov‑
nať úroveň transprentnosti v rámci rôznych odvetví 
hospodárenia. Pre verejnosť bude zaujímavé poznať 
najtransparentnejšiu banku, poisťovňu, výrobný 
podnik a pod. v rámci hodnotenie všetkých spoloč‑
ností v konkrétnom odvetví, a nie len tých, ktoré sú 
obchodované na BCPB. Najlepšie spoločnosti budú 
aj naďalej oceňované, avšak valné zhromaždenie po‑
verilo Správnu radu, aby zabezpečila lepšie zviditeľ‑
nenie a prezentáciu ocenených spoločností.

Asociácia je inštitúciou, ktorá sleduje celosvetový 
vývoj v oblasti Corporate Governance a na základe 
toho reviduje a vydáva Kódex správy spoločností na 
Slovensku. Posledná revízia sa uskutočnila v  roku 
2016, kedy asociácia zosúladila kódex s  princípmi 
G20/OECD vydanými v roku 2015 v Ankare. V tom 

istom roku OECD vydalo aj princípy Corporate 
Governance pre spoločnosti s  majetkovou účasťou 
štátu, čo bolo pre asociáciu impulzom pre prípravu 
Kódexu správy spoločností s majetkovou účasťou štátu 
na Slovensku. Asociácia v minulom roku iniciovala 
vytvorenie tzv. Prípravného výboru zo zástupcov mi‑
nisterstva hospodárstva, ministerstva spravodlivosti, 
ministerstva financií, BCPB, Ekonomickej univerzity 
v Bratislave a EXIMBANKY SR, ktorý pripravil ná‑
vrh nového kódexu pre spoločnosti s  majetkovou 
účasťou štátu. Návrh kódexu prešiel interným pripo‑
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mienkovým konaním na príslušných ministerstvách 
a v týchto dňoch bude predložený na pripomienko‑
vanie odbornej verejnosti. Po prerokovaní a zapraco‑
vaní relevantných pripomienok asociácia vydá Kóde-
xu správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na 
Slovensku a usporiada Corporate Governance Forum 
2018, na ktorom sa s  novým kódexom oboznámia 
spoločnosti s majetkovou účasťou štátu a všetci ďal‑
ší záujemcovia. Aj v tejto oblasti rozširuje asociácia 
svoju činnosť a  v  budúcnosti sa zameria aj na mo‑
nitorovanie a oceňovanie najtransparentnejších spo‑
ločností s majetkovou účasťou štátu.

Asociácia, ako člen European Corporate Gover‑
nance Codes Network, v  rámci svojho medziná‑
rodného pôsobenia v čase predsedníctva Slovenska 
Rade Európskej únie zorganizovala v roku 2016 Eu‑
rópsku konferenciu Corporate Governance, ktorej 
sa zúčastnilo viac ako 200 delegátov z celého sveta. 
Konferencie s  týmto zameraním pravidelne organi‑
zujú krajiny predsedajúce Rade Európskej únie, tak‑
že po konferencii na Malte a v Talline v roku 2017, 
a  v  Sofii v  apríli 2018 sa bude najbližšia Európska 
konferencia Corporate Governance konať vo Viedni, 
čo bude vynikajúca príležitosť pre všetkých priazniv‑
cov myšlienok Corporate Governance oboznámiť sa 
s ich najnovším smerovaním. Akonáhle budeme mať 
bližšie informácie o konaní a programe konferencie 
vo Viedni, budeme vás informovať na našom inter‑
netovom portáli cecga.org/sacg.org.

Asociácia bude aj v  roku 2018 pokračovať v or‑
ganizovaní Súťaže o  najlepšiu diplomovú prácu na 
tému Corporate Governance, čím sa snaží motivo‑
vať mladých ľudí, aby sa zaoberali touto témou, aby 
prinášali vo svojich prácach poznatky zo zahraničia 
a  skúsenosti z  uplatňovania princípov Corporate 
Governance na Slovensku a najmä, aby mladí ľudia 
v  budúcnosti, v  rámci svojich možností, zavádzali 
tieto princípy do praxe.

Valné zhromaždenie v  rámci zmeny stanov vy‑
plývajúcej zo zmeny názvu asociácie, rozhodlo aj 
o  zvýšení počtu členov Správnej rady zo sedem na 
maximálne deväť členov. Valné zhromaždenie roz‑
hodlo o  tejto zmene z  dôvodu zabezpečenia konti‑
nuity správy Asociácie pre budúce obdobie.

Asociáciu pod novým názvom Slovenská aso
ciácia Corporate Governance čakajú nové výzvy, 
na ktoré sa tešíme a veríme, že aj s Vašou podporou 
a záujmom o našu prácu, sa s nimi úspešne popasu‑
jeme.

Autorkou článku je Ing. Barbora Lazárová
podpredsedníčka Správnej rady a výkonná 

riaditeľka SACG


