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PRÍHOVOR

Vážení kolegovia,

nepoviem nič nové, keď zdôrazním, v akej rýchlej dobe žijeme. Správa 
o finančnej stabilite, ktorú vydala NBS k máju 2018 dokonca hovorí 
o najrýchlejšom raste globálnej ekonomiky v roku 2017, od finančnej 
a ekonomickej krízy. Tento vývoj priaznivo podporil aj slovenskú 
ekonomiku, hoci silnejú námietky, že takéto tempo rastu nie je 
dlhodobo udržateľné. 

V súvislosti s mojou úvodnou poznámkou o rýchlom tempe som si 
uvedomila, že prešlo už  štrnásť rokov, čo sme založili asociáciu 
s cieľom sledovať celosvetový vývoj v oblasti Corporate Governance 
a implementovať princípy Corporate Governance na Slovensku 
prostredníctvom Kódexov správy spoločností. Za tento relatívne 
krátky čas asociácia, ako člen European Corporate Governance Codes 
Network, v  rámci svojho domáceho i medzinárodného 
pôsobenia svojou činnosťou dostáva do povedomia odbornej 
verejnosti princípy Corporate Governance a prispieva k zvyšova-
niu transparentnosti podnikateľského prostredia na Slovensku.

 
V tejto súvislosti Vás chceme oboznámiť so závermi valného zhromaždenia asociácie, ktoré po štrnástich 
rokoch pôsobenia asociácie rozhodlo o zmene názvu asociácie, schválilo plán činnosti na ďalší rok, rozhodlo 
o zvýšení počtu členov Správnej rady a zvolilo členov orgánov asociácie.

Po pokojnejšom, letnom období, sa tešíme na stretnutie členov European Corporate Governance Codes 
Network vo Viedni, na ktorom budeme mať možnosť získať priamo od zástupcov Európskej komisie 
informácie o pripravovaných smerniciach a odporúčaniach v oblasti Corporate Governance a vymeniť si
poznatky a skúsenosti s kolegami z členských krajín Európskej únie. 

Drahí priatelia, počas letných mesiacov skúste teda trochu spomaliť a vychutnajte si príjemné dovolenkové 
obdobie. 

Prajem Vám podnetné čítanie.
Ing. Elena Kohútiková, PhD.
predsedníčka Správnej rady SACG
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CECGA SA MENÍ NA SACG

Valné zhromaždenie Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností na svojom zasadnutí 9. 4. 
2018 rozhodlo o zmene názvu asociácie na Slovenskú asociáciu Corporate Governance, v anglickom jazyku 
Slovak Association of Corporate Governance, s dvojjazyčnou skratkou SACG, a schválilo nové logo asociácie.

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

V súvislosti s novým názvom asociácie sa mení aj doména webovej stránky, z pôvodného cecga.org na nový 
sacg.sk.

Asociáciu pod novým názvom čakajú aj nové výzvy, na ktoré sa tešíme a veríme, že aj s Vašou podporou 
a záujmom o našu prácu, sa s nimi úspešne popasujeme. Celý článok si môžete prečítať TU.

Ing. Barbora Lazárová 
podpredsedníčka Správnej rady a výkonná riaditeľka SACG
zdroj: Finančný manažér, periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
CORPORATE GOVERNANCESACG

SLOVAK ASSOCIATION
of CORPORATE GOVERNANCESACG

SLOVENSKÁ VERZIA

ANGLICKÁ VERZIA

http://cecga.org/cecga-sa-meni-sacg/
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VOĽBA ČLENOV ORGÁNOV ASOCIÁCIE SACG

Valné zhromaždenie v  rámci zmeny stanov vyplývajúcej zo zmeny názvu asociácie, rozhodlo aj o zvýšení 
počtu členov Správnej rady. Pôvodný počet „sedem“ sa zvýšil na „deväť“ členov. Valné zhromaždenie 
rozhodlo o  tejto zmene z  dôvodu zabezpečenia kontinuity správy asociácie pre budúce obdobie.

Na ďalšie ročné obdobie boli zvolení za členov Správnej rady:

Ing. Dalimil Draganovský, Ernst & Young Slovakia, spol. s.r.o.
Ing. Ivan Gránsky, Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
Ing. Elena Kohútiková, PhD., VÚB, a.s.
Ing. Jaroslav Košťálik, Slovnaft, a.s.
Mgr. Michal Kotlárik, PhD., Ministerstvo spravodlivosti SR
Ing. Barbora Lazárová, SACG 
Mgr. Radomír Mako, KINGFISHER Executive Search, spol. s.r.o.
Mgr. Martin Peter, Ministeratvo financií SR 
Ing. Zita Zemková, OTP Banka Slovensko, a.s.

Správna rada SACG zvolila na ďalšie ročné obdobie za predsedníčku Správnej rady pani Elenu Kohútikovú 
a za podpredsedov Správnej rady pani Barboru Lazárovú a pána Radomíra Maka. 

Za členov Výboru pre nominácie členstvo a etiku boli na ďalšie ročné obdobie zolení:

Ing. Tibor Bôrik, predseda výboru
Ing. Mária Hurajová, Slovak American Foundation
Ing. Andrej Révay, Slovenská asociácia podnikových finančníkov
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KÓDEX SPRÁVY SPOLOČNOSTÍ S MAJETKOVOU 
ÚČASŤOU ŠTÁTU NA SLOVENSKU 

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 
ministerstva hospodárstva, ministerstva spravodlivosti, ministerstva financií, BCPB, Ekonomickej univerzity 
v Bratislave, EXIMBANKY SR a SACG, ktorý pripravil návrh nového kódexu pre spoločnosti 
s  majetkovou účasťou štátu. Pripomienkové konanie bolo uzavreté, pripomienky boli zapracované a finálny text 
bude na MFSR, MHSR a MSSR predložený na poradu vedenia. Následne bude návrh Kódexu správy spoločností 
s majetkovou účasťou štátu na Slovensku predložený na verejné pripomienkovanie v trvaní dvoch mesiacov.

Kódex správy spoločností na Slovensku aj pripravovaný Kódex správy spoločností s majetkovou účaťou štátu 
na Slovensku budú vydané pod novým názvom asociácie. Po vydaní Kódexu správy spoločností s majetkovou 
účasťou štátu na Slovensku asociácia na jeseň usporiada Corporate Governance Forum 2018, na ktorom sa 
s  novým kódexom oboznámia spoločnosti s majetkovou účasťou štátu, ako aj všetci ďalší záujemcovia. 
O termíne a mieste konania Corporate Governance Fóra 2018 Vás budeme včas informovať.
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eNewsletter 
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA CORPORATE GOVERNANCE 

(SLOVAK ASSOCIATION of CORPORATE GOVERNANCE) 

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

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

eNewsletter SACG je k dispozícii na webstránke www.sacg.sk.

CENTRUM PRE FINANČNÉ INOVÁCIE
 
Ministerstvo financií SR zriadilo v prvom kvartáli tohto roka tzv. Centrum pre finančné inovácie (ďalej len „CFI“). 
Jeho prioritným cieľom je vytvoriť pre relevantné orgány štátnej správy, subjekty trhu a záujmové združenia 
platformu umožňujúcu pravidelnú výmenu informácií a skúseností. Hlavnou aktivitou CFI je zmapovať prostredie 
ovplyvňujúce zavádzanie nových technológií v oblasti finančného trhu, následnú identifikáciu možností zlepšenia 
tohto prostredia a aktívne odstraňovať bariéry brániace vzniku a pôsobeniu tzv. FinTech spoločností na Slovensku. 

Pod pojmom FinTech rozumieme akékoľvek finančné inovácie bez ohľadu na použitú technológiu, 
ktoré môžu viesť k vytváraniu nových obchodných modelov, aplikácií, procesov alebo produktov 
s významným vplyvom na finančné trhy, finančné inštitúcie a poskytovanie finančných služieb. Medzi oblasti s najväčším
potenciálom pre rast FinTech inovácií sú najmä platobné služby, bankovníctvo a poisťovníctvo. V súčasnosti už v týchto 
oblastiach vzniká množstvo inovatívych produktov a technologických riešení. 

Z dlhodobého hľadiska smeruje činnosť CFI a všetkých zúčastnených partnerov k zvýšeniu dynamiky rozvoja 
finančných služieb na Slovensku a zlepšeniu konkurencieschopnosti slovenského podnikateľského ekosystému 
na európskom a globálnom trhu. 

K tejto téme pripravujeme samostatný článok, ktorý zverejníme aj na našom internetovom portáli.
 
Zdroj: http://www.finance.gov.s


