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PRÍHOVOR

Vážení kolegovia,

tento rok Slovenská asociácia Corporate Governance 
(SACG) oslavuje 15. výročie svojho založenia.  Pred niekoľkými 
mesiacmi prešla viacerými zmenami. Zmenila nielen svoj názov, 
z pôvodného CECGA na nový SACG, ale modernizáciou prešla aj 
tzv. corporate identity. Významnou zmenou bolo zavedenie nového 
prísupu k hodnoteniu a oceňovaniu úrovne dodržiavania princípov 
Corporate Governance v slovenských spoločnostiach. Ako iste viete, 
od roku 2012 až doposiaľ boli monitoring a hodnotenie zamerané 
na spoločnosti registrované na Burze cenných papierov v Bratislave, 
a.s. a Ocenenia CECGA boli odovzdávané pri príležitosti výročnej 
konferencie Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. 

V súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia v roku 2018, sme 
otvorili okruh hodnotených spoločností, upravili kritériá hodnotenia 
a v záujme zviditeľnenia najlepšie spravovanej spoločnosti sme 
spojili odovzdanie čestnej ceny „Dobre spravovaná firma za rok 2018“ 
s odovzádavním cien v rámci súťaže Via Bona Slovakia 2018, ktorú už 
19 rokov organizuje Nadácia Pontis. 

Touto cestou chcem vyjadriť veľké uznanie spoločnostiam, ktoré vo svojich firemných hodnotách 
presadzujú princípy Corporate Governance, a ktoré sa do súťaže zapojili. Osobitne chcem vyzdvihnúť 
finalistov a skutočného leadra Corporate Governance na Slovensku a víťaza súťaže. Zodpovedné 
a transparentné správanie týchto inšpiratívnych spoločností presahuje rámec zákona v pozitívnom zmysle slova 
a malo by slúžiť ako inšpirácia pre konanie ostatných. 

Je nesmierne dôležité upozorňovať a oceňovať spoločnosti, ktoré vo svojej činnosti aplikujú transparentný 
systém správy a vysoké etické štandardy nad rámec množstva svojich povinností. Len tak môžeme vytvárať 
dôveryhodné, transparentné a vyvážené podnikateľské prostredie na Slovensku.  

Drahí priatelia, prajem Vám podnetné čítanie.

Ing. Elena Kohútiková, PhD.
predsedníčka Správnej rady SACG
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DOBRE SPRAVOVANÁ FIRMA ZA ROK 2018 

Čestnú cenu „Dobre spravovaná firma za rok 2018“ udeľuje Nadácia Pontis v spolupráci so Slovenskou 
asociáciou Corporate Governance (SACG) za spravovanie spoločnosti v súlade s princípmi kódexu správy 
spoločností, - t.j. kódexu Corporate Governance (§20 ods. 6 zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve).

Do súťaže môžu byť nominované spoločnosti, ktoré sa prihlásili k dodržiavaniu princípov Kódexu správy 
spoločností na Slovensku 2016 (www.sacg.sk) alebo k inému kódexu Corporate Governance, ktorý 
vychádza z princípov správy spoločností vydaných Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
(OECD). Kódexy Corporate Governance sú postavené na zásade „dodržiavaj alebo vysvetli“. Preto 
spoločnosti, ktoré sa prihlásia k dodržiavaniu princípov kódexu, zverejňujú vyhlásenie Corporate 
Governance. Vo svojom vyhlásení sa vyjadria k dodržiavaniu jednotlivých princípov kódexu. V prípade, že 
spoločnosť niektorý princíp zatiaľ neuplatňuje v plnom rozsahu, podá k tomu vo svojom vyhlásení vysvetlenie.

Zámerom ocenenia je verejne vyzdvihnúť spoločnosti, ktoré vo svojich firemných hodnotách presadzujú 
princípy Corporate Governance. To sa týka nielen efektívnej správy a riadenia spoločností, ale aj udržiavania 
vysokej úrovne morálnej a etickej integrity a budovania kultúry dôvery, na základe férových a transparentných 
vzťahov so zainteresovanými stranami. 

Fundamentálnym kritériom hodnotenia spoločností z pohľadu transparentnosti je včasnosť zverejnenia, 
rozsah a dostupnosť relevantných informácií pre akcionárov, investorov a zainteresovanú verejnosť 
na oficiálnych internetových stránkach spoločností.
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KTORÉ SPOLOČNOSTI SA PREBOJOVALI DO FINÁLE?

Dňa 13. novembra bola súťaž Via Bona Slovakia 2018  oficiálne otvorená a spoločnosti mohli posielať svoje 
nominácie až do 25. januára 2019. Asociácia SACG na svojej webovej stránke www.sacg.sk priebežne 
zverejňovala všetky relevantné informácie týkajúce sa novej čestnej ceny. Informácie boli dostupné aj 
na stránke organizátora súťaže, www.viabona.sk.

Od 12. a 13. februára 2019 prebehlo prvé kolo hodnotenia nominovaných subjektov a výber finalistov. Hod-
notiaca komisia je zložená z renomovaných odborníkov a expertov na jednotlivé oblasti. Členstvo v komisii je 
čestné a nezastupiteľné. Jej zloženie navrhuje a zostavuje Nadácia Pontis a mená členov hodnotiacej komisie 
sa zverejňujú vždy až po udelení cien na slávnostnom galavečeri. 
Úroveň dodržiavania princípov Corporate Governance u nominovaných subjektov posudzovala hodnotiaca 
komisia, ktorej členmi boli aj zástupcovia asociácie SACG. Členovia komisie  posudzovali najmä dostupnosť 
informácií o nasledovných skutočnostiach:

• Významné vlastnícke podiely, vrátane konečných užívateľov výhod;
• Informácie o členoch orgánov spoločnosti vrátane ich kvalifikácie, vlastníctva akcií v spoločnosti, o ich  členstve 
v iných orgánoch a o ich iných výkonných funkciách;
• Informácia o odmeňovaní v spoločnosti vrátane informácií o odmenách členov orgánov a manažmentu 
spoločnosti a o politike odmeňovania vo vzťahu k zamestnancom;
• Transakcie spriaznených osôb;
• Predvídateľné rizikové faktory, ktoré sú špecifické pre dané odvetvie alebo lokalitu, v ktorej spoločnosť pôsobí, 
vrátane systému monitoringu rizika.

Prezentácie finalistov pred hodnotiacou komisiou, a teda aj výber víťaza, prebehli v dňoch 19.- 20. februára 
2019. Do 28. marca 2019 mohla cez portál denníka SME hlasovať verejnosť a rozhodnúť o víťazovi v kategórii 
Cena verejnosti. 

Do užšieho výberu posunula hodnotiaca komisia 23 nominácií v 8 kategóriách. Ich zoznam bol zverejnený 
18. februára. O ocenenie Via Bona Slovakia 2018 sa uchádzalo celkovo 45 malých, stredných a veľkých firiem, 
ktoré pôsobia na Slovensku. Čestná cena „Dobre spravovaná firma za rok 2018“ odovzdala predsedníčka 
Správnej rady pani Elena Kohútiková pred odovzdávaním ceny „Zodpovedná veľká firma za rok 2018“. 

Priekopníkmi v súťaži o špeciálnu cenu Dobre spravovaná firma za rok 2018 boli tri spoločnosti – Stredoslovenská 
energetika, a.s. (SSE), Slovnaft, a.s. a Tatry Mountain Resorts, a.s. (TMR).

Spoločnosti Slovnaft, a.s. a TMR, a.s. ako spoločnosti, ktorých cenné papiere sú registrované na BCPB, a.s., 
preukazovali aj v minulosti vysokú úroveň dodržiavania princípov Corporate Governance v praxi a neraz obdržali, 
za vysoký stupeň transprentnosti Ocenenie CECGA. Naopak, SSE, a.s. je v tejto oblasti menej známa, preto 
bolo pre hodnotiacu komisiu príjemným prekvapením, že táto spoločnosť s majetkovou účasťou štátu venuje 
zavádzaniu princípov Corporate Governance do praxe takú veľkú pozornosť.

Rozhodnutie hodnotiacej komisie bolo nakoniec jednomyseľné a za jednoznačného leadra v oblasti Corporate 
Governance komisia vybrala spoločnosť SLOVNAFT, a.s. – gratulujeme!
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Cenu „Dobre spravovaná firma za rok 2018“ prevzal pán Gabriel Szabó, riaditeľ spoločnosti Slovnaft, a.s.
Slávnostný galavečer udeľovania cien Via Bona Slovakia 2018 sa uskutočnil 2. apríla 2019, v priestoroch Starej 
Tržnice v Bratislave za účasti prezidenta republiky, pána Andreja Kisku. Celý galavečer odvysielala v priamom 
prenose štátna televízia RTVS, na Dvojke.
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VALNÉ ZHROMAŽDENIE SACG 

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia členov asociácie SACG sa uskutoční 16. apríla 2019 v sídle 
OTP Banky Slovensko, a.s. Hlavnými bodmi programu bude vyhodnotenie činnosti SACG v roku 2018 a plán 
činnosti asociácie na rok 2019. 

V roku 2018 bol vypracovaný finálny návrh Kódexu správy spoločností s majetkovou účasťou štátu 
na Slovensku (ďalej len „Kódex“). Na príprave Kódexu pracoval Riadiaci výbor v podobnom inštitucionálnom 
zložení ako v roku 2016 pri revízii Kódexu správy spoločností na Slovensku. Vzhľadom na zameranie Kódexu na 
štátne podniky, tento výbor pracoval pod vedením pána Petra Hajdučka (MHSR). Riadiaci výbor ukončil prácu 
na Kódexe v júni 2018.

V roku 2019 asociácia zabezpečí pripomienkové konanie k návrhu Kódexu na úrovni všetkých oslovených mi-
nisterstiev (MHSR, MSSR a MFSR), členov Asociácie, odbornej verejnosti a napokon samotné vydanie Kódexu.

V súlade s Kódexom bude asociácia SACG pracovať na príprave Vyhlásení Corporate Governance pre 
vlastnícke entity a pre podniky. 

Návrh Kódexu bude odprezentovaný na najbližšom ročníku Corporate Governance Fóra 2019.

V druhom polroku 2019 sa asociácia plánuje zamerať na oslovenie širšieho okruhu spoločností s ponukou účasti 
v súťaži Via Bona Slovakia o čestnú cenu Dobre spravovaná firma za rok 2019. 
Pre všetkých ktorí sledujú vývoj v oblasti Corporate Governance bude zaujímavá Európska konferencia 
Corporate Governance, ktorú bude v rámci predsedníctva Rady Európskej komisie organizovať Fínsko 
v decembri 2019.
Pri príležitosti 15. výročia založenia asociácie SACG je na október naplánované slávnostné stretnutie členov 
asociácie. 
O všetkom Vás budeme včas a podrobne informovať. 
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