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PRÍHOVOR 

Vážení kolegovia,

závažné spoločenské zmeny, ktorých svedkami sme boli 
v roku 2016, zvýšili politické napätie a vniesli neistotu aj 
do podnikateľského prostredia. Spochybňovanie prínosov 
globálneho obchodného spoločenstva; nejednoznačnosť 
krokov novej administratívy USA; Brexit; nárast protek- 
cionizmu; či nízka schopnosť odhadnúť ďalší vývoj regulácie 
na národnej a medzinárodnej úrovni nastolili požiadavku 
na otvorenie diskusie o efektívnosti už existujúcich pravidiel 
Corporate Governance a zavedenie proporcionality pravidiel 
v rovine zjednodušenia regulácie pre stredné a menšie 
podniky, ako aj v rovine zavedenia Corporate Governance 
pravidiel pre spoločnosti s majetkovou účasťou štátu a spo- 
ločnosti, ktoré nie sú obchodované na burze. 

Vývoj v oblasti Corporate Governance v roku 2017 je naviaza-
ný na právne normy, ktorými európski či slovenskí tvorcovia 
legislatívy zasiahnu do činnosti podnikateľských subjektov. 
Nová smernica posilňujúca práva akcionárov; väčšia angažo-

vanosť inštitucionálnych investorov a sprostredkovateľov pri výkone akcionárskych práv s ohľadom na posil-
nenie dlhodobých investičných stratégií; implementovanie nariadenia MiFIR a transpozícia smernice MiFID 22. 
do zákona o cenných papieroch či novela zákona o platobných službách budú v roku 2017 výzvou pre všet-
kých účastníkov trhu.

V európskom priestore bude na poli bankovníctva a finančných trhov zaujímavou témou technologizácia 
finančného trhu a s ňou úzko spätá otázka kybernetickej bezpečnosti. Táto téma sa dostala na najvyššiu 
úroveň stretnutí G20 a je jednou z priorít predsedníctva tejto organizácie. Téme využitia moderných technológií 
v rámci zefektívnenia Corporate Governance je venovaná aj konferencia „EU Corporate Governance in XXI 
century“, ktorú zorganizovalo DG Justice Európskej komisie, 26.6.2017 v Bruseli.

Naša asociácia sleduje súčasné dynamické prostredie a získané poznatky sprostredkováva svojim členom 
a odbornej verejnosti formou seminárov a konferencií. Po aktualizácii Kódexu správy spoločností na Slo-
vensku v roku 2016 asociácia v tomto roku pripravuje Kódex správy spločností s majetkovou účasťou štátu 
na Slovensku, ktorý by sa mohol začať uvádzať do praxe od roku 2018.  

Prajem Vám podnetné čítanie.

Ing. Elena Kohútiková, PhD.
predsedníčka Správnej rady CECGA
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CORPORATE GOVERNANCE FORUM 2017

SPOLOČNOSTI BUDÚ V SÚLADE S NOVÝM „KÓDEXOM“ REPORTOVAŤ UŽ V BUDÚCOM ROKU

Asociácia správy a riadenia spoločností – CECGA aj tento rok zorganizovala diskusné fórum CORPORATE 
GOVERNANCE FORUM 2017, ktoré sa konalo 6. apríla v priestoroch VÚB, a.s. v Bratislave.

Témou tohtoročného diskusného fóra bol nový Kódex správy spoločností na Slovensku, ktorý asociácia 
vydala v októbri 2016. Revidovaný Kódex je v súlade s OECD Princípmi Corporate Governance, schválený-
mi na stretnutí ministrov financií a guvernérov centrálnych bank krajín G20 (Ankara, september 2015). Jeho 
jednotlivé princípy a reportovanie dodržiavania princípov formou Vyhlásenia správy spoločností odprezento-
vali zástupcom spoločností priamo jeho autori: pán Michal Kotlárik (generálny riaditeľ sekcie medzinárodné-
ho práva, MS SR); pán Martin Peter (riaditeľ odboru bankovníctva, MF SR); pán Andrej Naščák (štátny radca, 
odbor akcionárskych práv, MH SR).

Kódex vstúpil do platnosti 1.januára 2017. V súlade s novým Kódexom budú spoločnosti reportovať už 
v budúcom roku, vo výročnej správe za rok 2017.
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20TH EUROPEAN CORPORATE GOVERNANCE CONFERENCE, MALTA

V rámci Tria predsedajúcich krajín Rady Európskej únie od januára 2016 do júna 2017, prevzal polročné 
predsedníctvo ďalší nováčik – Malta. Po Slovensku to bola druhá krajina, pre ktorú znamenalo predsedníctvo 
historickú premiéru. 

Pre oblasť správy a riadenia spoločností pripadla tejto krajine významná udalosť, ktorou bolo usporiada-
nie výročnej – 20. Európskej konferencie Corporate Governance. Konferencia pod názvom “Innovation and 
Digitalisation in Company Law: Risks for Corporate?” sa konala 4. mája 2017 v St. Julian’s, na Malte. Samot-
ný program zahŕňal prezentácie a panelové diskusie týkajúce sa vývoja v oblasti riadenia podnikov na medzi-
národnej úrovni, nových trendov a inovácí v oblasti digitalizácie. Pri príležitosti 20. výročia konania Európskej 
konferencie Corporate Governance bol posledný panel venovaný krátkej rekapitulácii minulých konferencií 
a posunu vo vnímaní témy Corporate Governance za posledných 13 rokov. Prvú konferenciu tohto typu 
zorganizovalo Holandsko v roku 2004. Dnes sa jej pravidelne zúčastňuje 200 až 250 delegátov zo všetkých 
krajín Európskej únie, Spojených štátov, Kanady, Japonska a ďalších krajín sveta, ktorí sa zaujímajú o vývoj 
v oblasti Corporate Governance. Aktuálne témy obvykle prezentujú špecialisti z Európskej komisie, OECD, 
ECGI, ecoDa, predstavitelia národných IoD a ďalší špecialisti z rôznych oblastí pôsobenia. Prezentácie 
a diskusie, ktoré odznejú na konferenciách sú dôležitým zdrojom inšpirácie, poznatkov a potrieb z praxe 
pre regulátorov, politikov a tvorcov smerníc, usmernení a národnej legislatívy. Kompletnú správu z konferen-
cie nájdete na internetových stránkach cecga.org. 

21. Európska konferencia Corporate Governance sa bude 
konať 4.– 5.9.2017 v Talline. Medzitým, 26.6.2017 DG 
Justice Európskej komisie organizuje v Bruseli konferen-
ciu „EU Corporate Governance in XXI century“, s panelmi 
zameranými na dve oblasti:

1. Ako môže používanie moderných technológií zefektívniť 
Corporate Governance?

2. Ako môže moderné Corporate Governance pomôcť 
spoločnostiam čeliť výzvam XXI. storočia?

Viac informácií nájdete tu:

VIAC INFO

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=58322 
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PRÍPRAVA KÓDEXU SPRÁVY SPOLOČNOSTÍ 
S MAJETKOVOU ÚČASŤOU ŠTÁTU 

Asociácia CECGA doposiaľ vydávala a aktualizovala Kódex správy spoločností na Slovensku určený v prvom 
rade pre spoločnosti, ktorých cenné papiere sú registrované na regulovanom trhu Burzy cenných papierov 
v Bratislave, a.s. Vzhľadom na medzinárodný vývoj v oblasti Corporate Governance pristúpila asociácia 
v tomto roku k príprave Kódexu správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na Slovensku. Na tento účel 
bol vytvorený tzv. Prípravný výbor zložený zo zástupcov Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva spra-
vodlivosti SR, Ministerstva financií SR, Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., Ekonomickej univerzity 
v Bratislave, EXIMBANK-y SR a zástupcov asociácie CECGA.

Pri príprave nového kódexu výbor vychádza z „OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned 
Enterprises 2015“  s prihliadnutím na slovenské legislatívne prostredie. Prvý návrh nového kódexu by mal 
byť predložený na pripomienkovanie odbornej verejnosti v septembri 2017. Spôsob implementácie kódexu 
do praxe bude ešte predmetom mnohých diskusií nielen členov Prípravného výboru, ale aj diskusií 
so zástupcami ďalších oslovených ministerstiev. Zámerom asociácie je vydať Kódex správy spoločností 
s mejtkovou účasťou štátu na Slovensku  ešte v tomto roku. 
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MONITORING ÚROVNE DODRŽIAVANIA PRINCÍPOV
CORPORATE GOVERNANCE  

Letné mesiace už tradične patria monitoringu zverejňovania Vyhlásení správe a riadení spoločností vo vý-
ročných správach za predchádzajúci rok na základe hodnotiacich kritérií prijatých Správnou radou CEC-
GA v roku 2015 (hodnotiace kritériá sú zverejnené na internetových stránkach cecga.org). Tento rok bude 
monitorovaných 70 spoločností, ktorých cenné papiere sú obchodované na regulovanom trhu Burzy 
cenných papierov v Bratislave, a.s. 

Asociácia posudzuje rozsah, kvalitu a dostupnosť informácií o správe a riadení spoločností. Cieľom monito-
ringu je podporiť a vyzdvihnúť najlepšie spravované spoločnosti, ktoré dosiahli najvyššiu úroveň informova-
nia a tým povzbudiť k skvalitneniu reportingu v oblasti Corporate Governance aj ostatné spoločnosti.

V súčasnosti asociácia pracuje na revízii svojich hodnotiacich kritérií a rozšírení okruhu monitorovaných 
spoločností. Nové kritériá spolu s rozšíreným okruhom monitorovaných spoločností budú známe do konca 
roka 2017 a po prvý krát budú uplatňované v roku 2018.

eNewsletter CECGA vydáva Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností 
(CECGA – Central European Corporate Governance Association)

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

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

eNewsletter CECGA je k dispozícii na webstránke www.cecga.org.


