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PRÍHOVOR 

Vážení kolegovia,

tohtoročné jesenné obdobie bolo 
pre  tému Corporate Governance mimo-
riadne plodné. Začiatkom septembra boli 
v Ankare prijaté nové G20/OECD princípy 
Corporate Governanace, v súvislosti s čím 
vyvstala potreba aktualizovať Kódex sprá-

vy a riadenia spoločností aj na Slovensku. 
K  aktualizácii kódexu budú v  krátkom 
čase prizvaní špecialisti z BCPB, a. s., MS 
SR, MF SR, MH SR, ktorí vytvoria tzv. Ria-
diaci výbor a Pracovnú skupinu.    

Akiste ste zaznamenali, že v druhej po-
lovici októbra asociácia už tretím rokom 
zorganizovala diskusné fórum tento-
krát zamerané na  tému novely zákona 
v účtovníctve a nariadení EÚ o štatu-
tárnom audite. Prezentujúci špecialisti 
informovali o nových OECD princípoch, 
ako aj o audite Corporate Governance. 
Bohatý program sa odrazil aj v hojnej 
účasti na fóre. Búrlivá diskusia, výmena 
názorov a skúseností v  uvedených ob-
lastiach potvrdzujú, že  téma resp. kon-
cept dobrej správy spoločnosti naberá 
na význame, a slovenské spoločnosti si 
uvedomujú pozitívny vplyv dodržiavania 
jej princípov. 
 
Ďalším krásnym podujatím, ktoré sa kona-
lo v októbri, bolo Ocenenie CECGA 2015. 
Na základe podrobného prieskumu 66-
tich spoločností, ktorých cenné papiere 
sú registrované a obchodované na  Bur-

ze cenných papierov v Bratislave, a. s., 
ocenila Stredoeurópska asociácia správy 
a riadenia spoločností päť najtransparen-
tnejších spoločností z pohľadu rozsahu, 
kvality a dostupnosti informácií o správe 
a riadení pre investorov a akcionárov. 

V súvislosti s aktuálnym dianím Vás in-
formujeme o sedemnástej Predsedníc-
kej konferencii, ktorá bude 15. Decembra 
v  Luxembursku. V priložených odkazoch 
príslušného článku nájdete praktické in-
formácie zahŕňajúce: pozvánku; program; 
inštrukcie k registrácii a ubytovaniu. V Lu-
xembursku, na Burze cenných papierov, 
sa taktiež uskutoční stretnutie členov Eu-
ropean Corporate Governance Codes Ne-
twork. Vynaložili sme veľa úsilia k tomu, 
aby toto číslo newslettra bolo pre Vás 
podnetným čítaním. Veríme, že vzájomnou 
podporou a nadšením prispejeme k trans-
parentnejšiemu a dôveryhodnejšiemu pod-
nikateľskému prostrediu na Slovensku. 

Prajem Vám podnetné čítanie.

Ing. Elena Kohútiková, PhD.
predsedníčka Správnej rady CECGA

SPRÁVA O DODRŽIAVANÍ PRIN-
CÍPOV CORPORATE GOVER-
NANCE A MONITOROVACÍCH 
SYSTÉMOV V RÁMCI EÚ VY-
DANÝCH ZDRUŽENÍM ECODA 
V SPOLUPRÁCI S MAZARS

12. októbra 2015 – Združenie ecoDa 
v spolupráci s Mazars a za podpory 
ECGCN a Európskej komisie vydali 
významný dokument, na ktorom sa 
podieľala aj Stredoeurópska asociá-
cia správy a riadenia spoločností. 

Združenie ecoDa (European Confederati-
on of Directors´Associations) v spolupráci 
s Mazars a za podpory ECGCN (European 
Corporate Governance Codes Network) 
a  Európskej komisie vydali dokument: 

Report on Corporate Governance Com-
pliance and Monitoring Systems across 
the EU, na ktorom sa v rámci ECGCN 
podieľala aj naša asociácia, CECGA. Dňa 
12. októbra bola v Bruseli predstavená 
pan-Európska správa ponúkajúca prehľad 
prístupov týkajúcich sa vykonávania, mo-
nitorovania a presadzovania zásad OECD 
prijatých na medzinárodnej úrovni. 
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FORUM 2015 
Bratislava, 21. októbra 2015 – Stredo-
európska asociácia správy a riadenia 
spoločností (Central European Corpo-
rate Governance Association - CECGA) 
už  po  tretíkrát zorganizovala diskusné 
fórum, ktoré bolo tento rok zamerané na 
novelu zákona o účtovníctve a nariadenie 

EÚ o štatutárnom audite, na nové OECD 
princípy Corporate Governance, ako 
aj audit Corporate Governance. Uvedené 
témy odprezentovali špecialisti na proble-
matiku Corporate Governance z renomo-
vanej audítorskej spoločnosti KPMG Slo-
vensko pán Richard Farkaš a pán Viliam 
Kačeriak a zástupcovia štátnej  správy, 
ktorí sa podieľajú na implementácii odpo-
rúčaní OECD a Európskej komisie do ná-

rodnej legislatívy pán Michal Kotlárik 
(MS SR) a pán Martin Peter (MF SR). Po-
zvanie na diskusné fórum prijali zástup-
covia štátnej, verejnej, akademickej i ko-
merčnej sféry z finančného trhu, podnikov 
rôzneho zamerania a z viacerých audítor-
ských spoločností, ktorí si v rámci dis-
kusie vymenili svoje názory a skúsenosti 
z  oblasti správy a riadenia spoločností. 
Zúčastnení potvrdili význam dodržiavania 
princípov Corporate Governance z hľadis-
ka získania pridanej hodnoty v rámci ko-
munikácie s akcionármi, zamestnancami, 
obchodnými partnermi, bankami a celým 
vonkajším prostredím. Touto pridanou 
hodnotou je dôvera akcionárov, zamest-
nancov a partnerov, vysoký kredit spo-
ločnosti, ktorý má v konečnom dôsledku 
vplyv aj na jej ziskovosť. Preto je ambíci-
ou asociácie CECGA povzbudiť spoloč-
nosti k tomu, aby sa prihlásili ku Kódexu 
správy a riadenia spoločností na Sloven-
sku a vo výročných správach reportovali 
o rozsahu jeho dodržiavania.

POZNÁME PÄŤ NAJTRANSPA-
RENTNEJŠÍCH SPOLOČNOSTÍ 
NA SLOVENSKU

Bratislava, 27. 10. 2015 – Päť najotvorenej-
ších slovenských spoločností si v utorok 
27. 10. 2015, na slávnostnej recepcii v pred-
večer výročnej konferencie Slovenskej aso-
ciácie podnikových finančníkov v Hoteli 
Carlton, prevzalo už po štvrtýkrát prestížne 
Ocenenie CECGA. Toto ocenenie každo-
ročne udeľuje Slovenská asociácia správy 
a riadenia spoločnosti – CECGA za otvo-
renosť a transparentnosť informácií, ktoré 
jednotlivé spoločnosti zverejnili vo svojich 
výročných správach za predchádzajúci 
rok. Spoločnosť CECGA každý rok oce-
ňuje najotvorenejšie spoločnosti z pohľadu 
rozsahu, kvality a  dostupnosti informácií 
o správe a riadení pre investorov a akcioná-
rov. Asociácia tak chce týmto vyzdvihnúť 
spoločnosti, ktoré príkladne pristúpili k pl-

neniu tejto informačnej povinnosti a inšpi-
rovať ďalšie spoločnosti k zvýšeniu úrovne 
transparentnosti. Ocenenie je udeľované na 
základe podrobného prieskumu zamerané-
ho na spoločnosti, ktorých cenné papiere 
sú registrované a obchodované na Burze 
cenných papierov v Bratislave a.s. Celkový 
počet sledovaných spoločností za obdobie 
2014 bol 66 a ocenených bolo nakoniec 
päť v troch jednotlivých kategóriách (banky, 
poisťovne, podniky). Za rok 2014 si Ocene-
nie CECGA prevzali predstavitelia spoloč-
ností OTP Banka Slovensko, a. s., UNION 
poisťovňa, a. s., SLOVNAFT, a. s., Tatry 
Mountain Resorts, a. s. a Kúpele Dudince, 
a. s. V záujme zvyšovania kvality reportin-
gu spoločností v oblasti Corporate Gover-
nance boli v tomto roku kritériá prieskumu 
rozšírené o ďalšie tri – rotácia audítora alebo 
audítorského partnera, nezávislosť členov 
dozornej rady a rodovú rozmanitosť. Pries-
kum poukázal na niekoľko zaujímavých 
skutočností. Najvýraznejšie  zmeny boli 

zaznamenané pri hodnotení zverejňovania  
v Registri účtovných závierok, kde podľa 
tohtoročného prieskumu až 48 spoločností 
zaslalo výročné správy za predchádzajúci 
rok (v minulom roku to bola len jedna). Po-
zitívne zmeny nastali aj v náraste podielu 
spoločností, ktoré mali riadne vypracované 
vyhlásenie o správe a riadení, z pôvodných 
42 % na 60 %. Spoločnosti taktiež začali 
vykazovať viac informácií o členoch svojich 
orgánov, pričom podiel týchto spoločnos-
tí medziročne narástol o 2 percentuálne 
body. Výsledky prieskumu odhalili aj oblasti, 
v ktorých došlo k miernemu poklesu úrov-
ne. Negatívny trend bol identifikovaný v ná-
raste podielu spoločností, ktoré nezverejnili 
žiadne informácie o odmeňovaní členov ich 
orgánov o 15 %. Výsledky prieskumu potvr-
dzujú, že každoročný monitoring úrovne do-
držiavania princípov Corporate Governance 
prispieva k zvyšovaniu transparentnosti 
a dôveryhodnosti podnikateľského prostre-
dia na Slovensku.
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PREDSEDNÍCKA KONFERENCIA CORPO-
RATE GOVERNANCE V LUXEMBURSKU

15. decembra 2015, Luxembursko - Se-
demnásta Predsednícka konferencia 
Corporate Governance sa koná v Lu-
xembursku, pričom stretnutie členov 
European Corporate Governance Co-

des Network sa uskutoční o deň skôr, 
teda 14.12. o 14:00 hod. na Burze cen-
ných papierov v Luxembursku.

Konferencia bude zameraná na témy sú-
visiace s vplyvom nových foriem financo-
vania v rámci CG; správu dcérskych spo-
ločností v nadnárodných zoskupeniach; 
či nedávny vývoj v rámci správy a riadenia 
úverových inštitúcií a investičných firiem. 
V priložených odkazoch získate praktické 
informácie zahŕňajúce: pozvánku; prog-
ram; inštrukcie k registrácii a ubytovaniu. 

PREDSEDNÍCKA KONFERENCIA CORPO-
RATE GOVERNANCE 2016 V BRATISLAVE

V predchádzajúcom newslettri sme uviedli, 
že Slovensko bude v druhom polroku 2016 
predsedať Rade EÚ, kde sú zastúpené 
členské štáty. Ako predsednícky štát bude 
Slovensko viesť rokovania o novej európ-
skej legislatíve či aktuálnych politických 
otázkach. Jeho hlavnou úlohou dovnútra 
Rady EÚ bude hľadať kompromisy medzi 
členskými štátmi v európskych politikách. 

Pôjde o historicky prvé slovenské pred-

sedníctvo. V rámci tohto predsedníctva 

združenie CECGA už v týchto dňoch pri-

pravuje Predsednícku konferenciu, ktorá 

sa bude konať pod záštitou prezidenta 

Slovenskej republiky, 21.októbra 2016 

v Bratislave. Nosnou témou konferencie 

bude „TRANSPARENTNOSŤ“.

NOVÉ G20/OECD PRINCÍPY 
CORPORATE GOVERNANCE 
NA PODPORU DÔVERY 
A ZLEPŠENIE FUNGOVANIA 
KAPITÁLOVÝCH TRHOV V ÁZII

29. októbra 2015, Ankara - ako súčasť 
pokračujúceho úsilia podporiť dôve-
ru a integritu trhu, organizácia OECD 
predstavila v Ázii nové zásady správy 
a riadenia, ktoré boli schválené na za-
sadnutí ministrov financií skupiny G20, 
v septembri 2015. 

Počas posledných dvoch rokov OECD 
uskutočnila ambiciózny inkluzívny pries-
kum zásad Corporate Governance, 
ku ktorému boli prizvaní zástupcovia všet-
kých krajín G20. Samotnému skúmaniu 

prospeli aj rozsiahle verejné konzultácie 
a účasť kľúčových medzinárodných in-
štitúcií – najmä Bazilejského výboru, FSB 
a  Svetovej banky, čo aj napokon viedlo 
k finálnej dohode skupiny G20 v Ankare. 

Nové princípy G20/OECD Corporate Go-
vernance poskytujú odporúčania pre tvor-
cov vnútroštátnej politiky v kľúčových 
otázkach správy a riadenia, ako sú práva 
akcionárov; odmeňovanie členov správnej 
rady; poskytovanie finančných informácií; 
správanie inštitucionálnych investorov; 
postupov a fungovania akciových trhov. 

Dobrá správa a riadenie je základným prv-
kom pre podporu financovania založenom 
na kapitálovom trhu a uvoľnení investícií, 
ktoré posilňujú celkový ekonomický rast.
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SLOVNÍK POJMOV

„CORPORATE GOVERNANCE“

je súbor pravidiel transparentne upravujú-
cich vzťahy medzi exekutívnym vedením 
spoločnosti a jej štatutárnymi orgánmi, 
akcionármi a ďalšími zainteresovanými 
stranami. Potreba mať s jednotlivými vyš-
šie uvedenými skupinami transparentne 
definované vzťahy je v súčasnosti aj vďa-
ka rôznym škandálom a zlyhaniam čoraz 
nástojčivejšia. Dobre nastavené princípy 
správy a riadenia spoločnosti okrem toho 
jednotlivým organizáciám umožňujú do-
siahnuť stanovené ciele, ochraňujú práva 
akcionárov, zabezpečujú súlad s právnym 
poriadkom a predstavujú širokej verejnosti 
spôsob, akým daná spoločnosť realizuje 
svoje záležitosti – čo v konečnom dôsledku 
vplýva aj na jej ziskovosť. Veľmi dôležité je 
aj to, že zároveň zabezpečujú, aby správ-
ny orgán zodpovedal za spôsob, akým 
dosahuje stanovené ciele, rovnako i za to, 
aby spoločnosť fungovala v súlade s exis-
tujúcim právnym poriadkom a pravidlami.

„COMPLY OR EXPLAIN“ 

je odporúčaný prístup k dodržiavaniu 
princípov Corporate Governance. Tým je 
myslené, že Kódex správy a riadenia spo-
ločností na Slovensku (Kódex) nie je tzv. 

„tvrdá“ legislatívna norma, ale „mäkká“ 
norma/usmernenie, ktoré keď sa manaž-
ment spoločnosti rozhodne dodržiavať 
má možnosť postupnej implementácie 
jednotlivých princípov Corporate Gover-
nance do systému správy a riadenia spo-
ločnosti. Je však žiadúce, aby vo Vyhlá-
sení o správe a riadení, ktoré spoločnosť 
zverejní vo výročnej správe, pri každom 
princípe uviedla či ho dodržiava, akým 
spôsobom a v akom rozsahu a v prípade, 
že niektorý princíp ešte spoločnosť neim-
plementovala, je potrebné vysvetliť prečo 
ho nedodržiava, či ho v nejakom konkrét-
nom časovom horizonte začne dodržia-
vať a aké k tomu robí prípravné opatrenia, 
resp. ak ho ani v budúcnosti neplánuje 
implementovať, zdôvodní prečo. Spoloč-
nosť, ktorá sa prihlási ku Kódexu, nie je 
povinná dodržiavať všetky princípy, ale je 
povinná vysvetliť prečo niektoré princípy 
nedodržiava, čiže dodržuj alebo vysvet-
li, ak nedodržiavaš. Čaro kódexov Cor-
porate Governance teda spočíva v tom, 
že spoločnostiam, ktoré sa rozhodnú ísť 
cestou otvorenosti, poctivosti a zodpo-
vednosti pri správe a riadení spoločností, 
dáva možnosť princípy implementovať 
postupne a všetky zainteresované strany 
informovať o ich postupnom zavádzaní. 
Tým manažment spoločnosti získava dô-
veru svojich akcionárov, potencionálnych 
investorov a  zamestnancov, ale aj ob-
chodných partnerov, úverových inštitúcií, 

ako aj svojho bezprostredného okolia, 
ktoré svojou činnosťou ovplyvňuje.

O ZDRUŽENÍ CECGA:

CECGA zoskupuje členov predstavens-
tiev, dozorných rád, konateľov, manažé-
rov a akademických pracovníkov na pro-
fesionálnej báze a v súlade s modernými 
princípmi Corporate Governance, ktorý-
mi sa riadia a rozvíjajú ich. 

Jedným z cieľov asociácie je šíriť medzi 
predstaviteľmi spoločností osvetu o prí-
nose dodržiavania štandardov Corporate 
Governance, vďaka čomu spoločnosti 
získajú pridanú hodnotu v komunikácii 
s  obchodnými partnermi, bankami, akci-
onármi, zamestnancami a celým vonkaj-
ším prostredím. Touto pridanou hodnotou 
je dôvera partnerov, kredit a v konečnom 
dôsledku vplyv na ziskovosť spoločnosti. 

Preto je našou ambíciou povzbudiť spo-
ločnosti, aby sa prihlásili ku Kódexu sprá-
vy a riadenia spoločností na Slovensku 
a reportovali jeho dodržiavanie. Z dôvodu 
uľahčenia prihásenia a oznamovacej po-
vinnosti spoločnostiam je súčasťou tohto 
newslettra Žiadosť o členstvo v CECGA, 
Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu 
správy a riadenia spoločnosti na Sloven-
sku a samozrejme aj samotný Kódex. 
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