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V tomto roku oslavuje Slovenska asociácia Cor‑
porate Governance („SACG“) 15. výročie od svojho 
vzniku. Počas týchto 15‑tich rokov sa dostali princí‑
py Corporate Governance do systému riadenia mno‑
hých, hlavne kotóvaných firiem, ale aj do legislatívy, 
upravujúcej činnosť firiem na Slovensku. Pravidel‑
ným, odbornej, ale aj laickej verejnosti viditeľným 
krokom, ktorý SACG robila, bolo oceňovanie firiem, 
ktoré sa najviac približovali vo svojej činnosti princí‑
pom Corporate Governance, na pôde SAF. Hodno‑
tenie sa robilo na základe informácií uverejnených 
vo výročných správach firiem a na ich internetových 
stránkach.

Zmena nastala v roku 2018, kedy SACG zmenila 
prístup k hodnoteniu a oceňovaniu úrovne dodržia‑
vania princípov Corporate Governance v sloven‑
ských firmách. Kým od roku 2012 bol monitoring 
a hodnotenie zamerané na spoločnosti registrované 
na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s., („Bur‑
za“) od roku 2018 SACG otvorila priestor pre všetky 
spoločnosti, upravila kritériá hodnotenia a v záuj‑
me zviditeľnenia najlepšie spravovanej firmy spojila 
odovzdávanie ceny „Dobre spravovaná firma“ s odo‑
vzdávaním cien v rámci súťaže Via Bona Slovakia, 
ktorú s výraznou mediálnou podporou organizuje 
Nadácia Pontis. Takto sa informácie o tom, čo zna‑
mená byť dobre spravovanou firmou dostávajú nie‑
len spoločnostiam, ktoré sú kótované na Burze, ale aj 

širokej verejnosti. Otvorenie dverí aj pre nekótované 
spoločnosti prispeje k vyššej a transparentnejšej kul‑
túre podnikania na Slovensku a k postupnému osvo‑
jovaniu si základných princípov transparentného 
a efektívneho riadenia spoločností a transparentnej 
komunikácii nielen s akcionármi a vlastníkmi, ale 
aj zamestnancami a všetkými subjektami, s ktorými 
spoločnosti spolupracujú. Zmenil sa aj spôsob, akým 
sa firmy môžu zúčastňovať hodnotenia ich činnos‑
ti – z pasívnej, ktorú robila SACG na základe hod‑
notenia výročných správ a informácií zverejnených 
na internetových stránkach firiem, na aktívnu, pri 
ktorej sa firmy sami prihlasujú do súťaže.

Cieľom hodnotenia a ocenenia je vyzdvihnúť 
a vyjadriť verejné uznanie spoločnostiam, ktoré pri 
správe spoločnosti presadzujú princípy Corporate 
Governance. Hodnotenie spoločností v súťaži o cenu 
„Dobre spravovaná firma“ je zamerané na úroveň do‑
držiavania základných princípov Corporate Gover‑
nance, ktoré upravujú vzťahy vo vnútri spoločnosti 
a vzťahy spoločnosti s jej okolím na princípe otvore‑
nosti, poctivosti a zodpovednosti. Základným krité‑
riom hodnotenia spoločností z pohľadu transparent‑
nosti je včasnosť zverejnenia, rozsah a dostupnosť 
relevantných informácií pre akcionárov, investorov 
a zainteresovanú verejnosť na oficiálnych interneto‑
vých stránkach firiem, ale aj nastavenie vnútorného 
riadenia firmy a kontrolných mechanizmov v nej.

Historicky prvou – takto verejne ocenenou spo‑
ločnosťou sa v minulom roku stal Slovnaft, a.s. Do 
súťaže sa prihlásili tri spoločnosti, z ktorých dve 
boli kótované na Burze a jedna spoločnosť, v ktorej 
má svoje vlastníctvo aj štát. Hoci to bol prvý ročník 
verejného oceňovania dobre spravovaných spoloč‑
ností, veľmi nás potešila účasť aj spoločnosti nekó‑
tovanej na Burze, a s vlastníctvom štátu. Týmto sa už 
v prvom ročníku novo koncipovaného hodnotenia 
začali napĺňať naše ciele – aby sa princípy Corporate 
Governance dostali nielen do povedomia, ale aj do 
riadenia širokej podnikateľskej komunity bez ohľadu 
na formu vlastníctva.

Vstúpte do siene víťazov
Elena KOHÚTIKOVÁ 
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Povzbudení záujmom spoločností o cenu „Dob-
re spravovaná firma za rok 2018“ otvárame spo‑
lu s Via Bona Slovakia ďalší ročník súťaže „Dobre 
spravovaná firma za rok 2019“. Oproti minulé‑
mu – prvému ročníku našej spolupráce s Nadáciou 
Pontis – sa upravil a zjednodušil dotazník, ktorý 
budú spoločnosti, ktoré sa prihlásia do súťaže vypĺ‑
ňať, čím sa podľa môjho názoru zatraktívni pre nich 
účasť v tejto súťaži. Verím, že spoločnosti, ktoré vo 
svojej činnosti uplatňujú princípy Corporate Go‑
vernance, využijú možnosť dať o svojom dobrom 
riadení informáciu nielen odbornej, ale aj širokej 
verejnosti. 

Do súťaže o cenu „Dobre spravovaná firma za rok 
2019“ sa budú môcť firmy prihlásiť na stránke www.
viabona.sk, kde sa bude nachádzať dotazník, v kto‑
rom budú aj tieto otázky priamo sa týkajúce uplatňo‑
vania princípov Corporate Governance:

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

2. Vypracúva Vaša spoločnosť vyhlásenie CG alebo 
iný dokument (nad rámec zákonom povinne vy‑
pracúvaných dokumentov), v ktorom popisuje, 
akým spôsobom dodržiava kódex CG, resp. akým 
spôsobom dodržiava princípy CG?

3. Máte vypracovaný etický kódex / kódex správania 
pre manažment spoločnosti?

4. Umožňujete elektronické hlasovanie (alebo iné 
dištančné spôsoby hlasovania) na valných zhro‑
maždeniach.

5. Sú nasledovné informácie o Vašej spoločnosti ve‑
rejne dostupné?
•  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.

•  Predvídateľné rizikové faktory, ktoré sú špeci‑
fické pre dané odvetvie alebo lokalitu, v ktorej 
spoločnosť pôsobí, vrátane systému monito‑
ringu rizika.

6. Akým spôsobom máte zabezpečenú diverzitu 
v orgánoch spoločnosti?

7. Máte v dozornej rade alebo v inom orgáne tzv. 
nezávislých členov?

8. Zriadila Vaša spoločnosť niektorý z odporúča‑
ných výborov (Výbor pre audit, Výbor pre nomi‑
nácie a výber členov orgánov, Výbor pre odmeňo‑
vanie), resp. iné pomocné orgány, ktoré neukladá 
zákon?

9. Akým spôsobom Vaša politika odmeňovania ma‑
nažérov podporuje dlhodobo udržateľný rozvoj / 
dlhodobé ciele spoločnosti?

10. Ako máte nastavenú rotáciu audítorov v inter‑
ných pravidlách?

11. Máte interné pravidlá na ochranu oznamovateľov 
(whistleblowers)?
Úroveň dodržiavania princípov Corporate Go‑

vernance posúdi Odborná komisia, ktorá bude zlo‑
žená z renomovaných odborníkov v tejto oblasti. 
Členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné. Zlo‑
ženie Odbornej komisie, v ktorej sú aj zástupcovia 
SACG, navrhuje a zostavuje Nadácia Pontis.

Pre účastníkov súťaže o najlepšie spravovanú 
spoločnosť sú dôležité tieto informácie:

Do súťaže sa bude možné prihlásiť od 12. no-
vembra 2019 a uzávierka prijímania nominácií bude  
24. januára 2020. Slávnostný galavečer, na ktorom 
bude vyhlásený aj víťaz za kategóriu „Dobre spra-
vovaná firma za rok 2019“, bude začiatkom apríla 
v priamom televíznom prenose. Okrem toho bude 
súťaž propagovaná aj v tlači, ale aj na vynovenej we‑
bovej stránke našej asociácie.

Verím, že firmy na Slovensku, ktoré sú hrdé na to, 
že pri svojom riadení uplatňujú princípy dobre spra‑
vovanej spoločnosti, využijú možnosť zapojiť sa do 
tejto súťaže a tak aj verejnosti prezentovať cestu, ako 
sa stať najlepšie spravovanou firmou za rok 2019. Za 
Slovenskú Asociáciu Corporate Governance sa už na 
Vás tešíme.

Autorkou článku je Ing. Elena Kohútiková, PhD.
predsedníčka Správnej rady SACG




